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 ملخص البحث

بمعهد باب الحكمة   لطلبة الصف الثامن سلوى ترقية مهارةالكالم باستخدام الطريقة التمثيلية

 ٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي  ندا النبونج الجنوبيةكالي
  :اعداد

  حشياتي نور فجرنا

  

ومـن العوامــل .  هـارة الكــالم الـيت جتـرى يف الفصـل الثــامن سـلوىحتليـل املشـكالت املأهـداف هـذا البحـث هــو 

 إيصـال علـى مهـارة الكـالم هـي ألن بعـض مدرسـي اللغـة العربيـة يف رةعلى مشكالت بعض الطلبة يف السـيط اليت تسبب

حيـث إ�ـا تسـبب سـآمة . املعلومات إىل أذهان الطلبة ال يستخدمون االسـرتاتيجية التعليميـة املالئمـة واملناسـبة يف التعلـيم

واسـتنادا إىل احلقـائق املوجـودة . الطلبة ومللهم وعدم رغبتهم يف مشاركة مجيع أنشطة وإجرءات التعلم ملـادة مهـارة الكـالم

ت وطرائق التعليم جتهيز الفرصة الواسعة هلـا للطلبـة علـى بـذل األراء ىف التعبـري علـى مشـاعرههم فالبد جلميع االسرتاتيجيا

هــل يكمــن ترقيــة مهــارة الكــالم لطلبــة ": أمــا مشــكالت البحــث الــيت عينتهــا الباحثــة يف هــذا البحــث فهــي  .يف الــتعلم

  "الطريقة التمثيلية ؟ الصف الثامن سلوى مبعهد باب احلكمة كاليندا النبونج اجلنوبية باستخدام

 لكــل دورة حتـــرتى علــى ثــالث حماضـــرات و تتكــون مـــن . يتكــون مـــن دورتــني. وإن هــذا البحــث حبـــث إجرائــي

ويف . لباحثـة اجرءا�ـا علـى شـكل دورة مكـررة ومتتابعـةا للصـفاإلعـداد، و التطبيـق،  واملالحظـة، مث  املمارسـة الـيت البـد 

. ا البحــــث تســــتخدم الباحثــــة طريقــــة املالحظــــة اإلختبــــارات واملقابلــــة والوثــــائقمجــــع البيانــــات واحلقــــائق احملتاجــــة إىل هــــذ

  .    والتحليل الوصفي مستخدم لتحليل مجيع البيانات واحلقائق املوجودة يف هذا البحث

حيــث كانــت . بنـاء علــى نتــائج اإلجــرءات يف الــدورة الثانيــة وجــدنا تغيــريات وحتســينات يف أحــوال تعلــم الطلبــة

وارتقـت نتيجـتهم يف الـدورة الثانيـة ترتقـي نتيجـتهم %.  ٥٣أي  ٧٣,٧٤الدورة األوىل حصلت علـى معـّدل نتيجتهم يف 

واستنادا إىل نتـائج اإلجـرءات . ٧٥يعىن  وذلك دليل على تنمية نتيجتهم اىل األحسن%  ٨٢اي  ٧٦,٨٩السابقة ب 

درس اللغــة العربيــة الصــف الثــامن ىف ملهــارة الكــالم وحتليــل البيانــات الــيت أقامتهــا الباحثــة بعــد اســتخدام طريقــة التمثيليــة 

 علـى حصـلوا أل�ـم بالطلبـة الكـالم علـى مهـارة القـدرة يف زيـادة سلوى مبعهد باب احلكمة كالينـدا النبـونج اجلنوبيـة هنـاك

 .تغيريات كبرية تظهر اليت النتائج واختبار االستجابة

  



 

 شعار
 

 

.َعَربِيَِّة ِآلَنَُّه ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ اَْرَخُصْوا ِيفْ تـََعلُِّم الُّلَغِة الْ   
“Bersemangatlah kalian dalam belajar bahasa Arab, karena ia bagian dari agama 

kalian” 
 

               

 
“Sesungguhnya kami menurunkanya berupa Quran berbahasa Arab, agar kamu 

mengerti ” (yusuf :2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

  :إىل  ع العلمىأقّدم هذا البحث. إن احلمد هللا والشكر على نعم اهللا

هلمــا بالفضــل بعــد فضــل اهللا ســبحانه وتعــاىل علــى مجيــع الــّدعوات  الــذان والــديّ  .١

املقّدمــة يف لياهلمــا إلجــل جنــاحي مهمــا تكلمــت ومهمــا قلــت فلــن اوفيهمــا عشــر 

ما، والدان بّذال مـن وقتهمـا وجهـدمها علـى حسـاب راحتهمـا حـّىت أصـل إىل حّقه

�ايــة أمــري، أســأل اهللا لكمــا الّســالمة والعافيــة يــا والــدّي أهــال الفضــل أيب العزيــز 

 .سونداريوأّمي العزيزة  حفين

 .على حمبتهم يف إرشادي طول أياميو إخواين وأخوايت احملبوبني  .٢

 ية احلكومية النبونجادين اينتان اإلسالمجامعيت ر  .٣
 



 

 ترجمة الباحثة

. ١٩٩٥سـنة  ديسمبريمن  ١٧ولدت بالتاريخ . حشيايت نور فجرناإن الباحثة باسم 

  .سونداري والسيدة  S.IP M.H, ك,أحفين فهي بنت السيد 

كــــايو أغونــــغ و مدرســــة اإلبتدائيـــــة   ١٤احلكوميـــــة  درســــة االبتدائيــــةتبــــدأ دراســــتها مب 

، مث اســـتمرت دراســـتها يف ٢٠٠٧ومتـــت دراســـتها فيهـــا ســـنة بـــونج وي أورنـــغ الن ١احلكوميـــة 

مدرســـة العاليـــة  مث اســـتمرت دراســـتها يف ٢٠١٠دينيـــة فـــرتي النبـــونج و متـــت دراســـتها معهـــد 

  .كاليندا النبونج اجلنوبية متت دراستها  ١احلكومية 

راديـن  امعـةكلية الرتبية والتـدريس لقسـم اللغـة العربيـة جببويف السنة التحقت الباحثة   

 .ونجحلكومّية النبانتان اإلسالمّية ا

   

  



 

 تقدير كلمة شكر و

ال حــول وال قــوة إال بــاهللا احلمــد هللا والشــكر علــى نعــم اهللا فــ. بســم اهللا الــرمحن الــرحيم

الوصــول إىل  ةوبدونــه ال ميكــن للباحثــ. علمــىال بحــثال بركاتــه وتوفيقــه، �ــا متــت كتابــة هــذاو 

الة والســــالم علــــى هــــذا النــــيب املختــــار، وعلــــى الــــه وصــــحبه والصــــ .�ايــــة كتابــــة هــــذا املشــــروع

  . األخيار، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم احملشر

الكـالم باسـتخدام  مهارة ترقية"" كتبته الباحثة حتت العنوان  علمىفإن هذا البحث ال

ـــة  ــامن ســـلوىلطلبـــة الصـــف الالطريقـــة التمثيلي ــونج  بمعهـــد ثـ ـــدا النبـ ـــاب الحكمـــة كالين ب

حيث أنـه مقـدم لتكملـة الشـروط للحصـول علـى الدرجـة اجلامعيّـة األوىل يف كّليّـة . " الجنوبية

  .الّرتبّية والتدريس بقسم الّلغة العربّية

عــــــن الكمــــــال والتمــــــام لقلــــــة املعلومـــــــات  هبعيـــــــدالعلمــــــى يف كتابــــــة هــــــذ البحــــــث و 

تحسـينه لمن قارئـه فالبد من اكتساب النقد واالقرتاحات الداعمة . واالنفعاالت لدي الباحثة

  .يف املستقبل

ـــتف بحـــث العلمـــىال اوملـــاّ متّـــت كتابـــة هـــذ  اوجزيـــل شـــكره افـــائق احرتامهـــ ةقـــّدم الباحث

 :إىل اوعظيم حتّيته

ــــدكتور احلــــاّج خــــري األنــــوار .١ ــــة الرتبيــــة  ,املاجســــترية,  فضــــيلة األســــتاذ ال عميــــد كلي

 .ونجالنبوالتدريس جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية 

ذة الــدكتورة إيرلينــا، املاجســترية، واألســتاذة أمــي هجريــة، املاجســترية  فضــيلتا األســتا .٢

نتان يكرئيسة وسكرترية لقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتدريس جبامعة رادين إ

  .ونجنباإلسالمية احلكومية ال



 

املســــــلمان . اأوقا�مـــــا إلشـــــرافهنصـــــف  ةمنهمـــــا الباحثــــــ توإىل شخصـــــني أخـــــذ .٣

، فلـــــــو ال إشـــــــرافهما الببحـــــــث العلمـــــــىا المتـــــــام هـــــــذا املخلصـــــــان بـــــــّذال جهـــــــدمه

بـارك اهللا هلمـا . هـا إىل اليـومتالوصول إىل غاية ما متن ةومساعد�ما ال ميكن للباحث

انـدس سـيادة فضـيلة الشـيخ األسـتاذ الدكتور  ةالباحثـ وعلومهما وألهلهما يا مشريف

، احلنــــانذو  الـــدكتور شــــيخ، املاجســــتري كمشـــرف األول ، وفضـــيلة العبـــد احلميـــد 

 .املاجستري كمشرف الثاين

علـى  ونجنبـن انتـان اإلسـالمّية احلكوميّـة الكاّفة احملاضرين واحملاضرات جبامعة راديـ .٤

 .مجيع اإلرشادات والتوجيهات للباحثة طوال دراستها فيها

ــــوريفضــــيلة الســــيد  .٥  بــــاب احلكمــــةكــــرئيس املدرســــة مبعهــــد   S.Pd.I، حممــــد زين

اللغة العربية �ـذا  ةكمدرس  S.Pd.Iريانيتا ويدودو، األستاذة ف، و نوبيةونج اجلنبال

وكافـة املدرسـني واملـوظفني علـى مصـاحبتهم ومسـاعد�م يف مجـع البيانـات . املعهد

 .واحلقائق احملتاجة يف البحث

ــلوى مبعهــــد بــــاب احلكمــــة النبــــونج اجلنوبيــــة علــــى مجيــــع ط .٦ لبــــة الصــــف الثــــامن ســ

 .البحث مشاركتهم اجليدة من أول وحلة إىل أن مت هذا

. ٢٠١٣زمالئــي األعــزاء طلبــة قســم اللغــة العربيــة بكليــة الرتبيــة والتــدريس ملرحلــة  .٧

حســن الكرميــة و مســليلي , أنــا ملينــا, راين ســوريندارى, عنايــة امللــىت (أولئــك هــم 

فمــا يل إال أن أقــول لكــم جــزاكم اهللا عــّين كــل خــري . وكلكــم أمجعــني) نوفــا أفيــك

كنــتم خــري عــون يل بعــد اهللا . م هــذا البحــثعلــى مصــاحبيت ومســاعدتكم يف إمتــا



 

رغم أّين يف بداية هذا األمـر يف شـكل مهمـوم الكـن محاسـكم وجـودكم يل دفعـين 

 .وأنا بدونكم ال قيمة

مجيع املوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية والتدريس جبامعة راديـن إينتـان اإلسـالمية  .٨

 .احلكومية النبونج

ــــتوأخــــريا  ــــة ورزقــــا حــــالال طّيبــــا مباركــــا واســــعا لكــــم الســــالم ةســــأل اهللا الباحث ة والعافي

اإلجرائــي خاصــة وقارءهــا  بحــثال اهــذ ةفيــد الباحثــيعســى أن . آمــني يــارّب العــاملني. أمجعــني

كون مـدخال فكريـا خلـزائن العلـوم الّلغويـة واعتبـارا ملـدرس الّلغـة العربيـة مبعهـد يعامة وعسى أن 

ابومي ملبـونج الشــمالية علـى أن جياهــدوا يف تنميـة جنــاة احلديثـة كوتــللرتبيّـة اإلســالمية  دار اخلـري

  .واهللا أعلم. للوصول إىل غاية مرجوة يف التعليمالطلبة باستخدام اسرتاتيجية مالئمة  

  

  ٢٠١٧سنة  مايومن  ١٩ونج،بندار النب

  الباحثة،

  

 حشياتي نور فجرنا

١٣١١٠٢٠٠٨١  
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  الباب األول

  المقدمة

 توضيح الموضوع  . أ

ث تقّدم الباحثة بعض املصطلحات قبل أن تشرح الباحثة مضمون هذا البح

الشائعة املوجودة يف هذا البحث اّليت البّد من معرفتها ليسّهل القارئ يف معرفة معانيها 

باستخدام مهارة الكالم  رقيةت"واملوضوع هلذا البحث هو . والبتعاده عن اخلطأ يف فهمه

بونج نال نداباب الحكمة كاليبمعهد  ثامن سلوىال لطلبة الصف الطريقة التمثيلية

  "لجنوبيةا

  :أما املصطلحات الشائعة املوجودة يف هذا البحث منها كما التايل

  ترقيةال .١

 رتقيةمن الويقصد  ١.هي عملية تنمية وترقية درجات شيء ومقداره رتقيةإن ال

  .مقدار مهارة الطلبة يف الكالم لتكون مهار�م خريا مما سبق رقيةت يف هذه احلالة هي

  

 مهارة الكالم .٢

عند رأي عزير فخر الرازي وإرتا حمي الدين أن مهارة الكالم هي قدرة فرد ما 

على تلفيظ األصوات أو الكلمات حسب نظامها اللغوية ليعبري �ا مجيع ارائه 

فهي مهارة اليت تكتسب إىل قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق . ومشاعره

  ٢. مجيع أرائه ومشاعرهالقواعد النحوية والصرفية حىت يقدر على تعبري

                                                
1  Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer. (Gita Media Press, 2006), h. 37٠  
2 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Departemen Agama, 2009), h. 290. 



 

  

 الطريقة التمثيلية .٣

 التخطيط مستوى هو) تدريس/  طريقة التدريس، طريقة( التعلم طريقة

 وغري متناقضة، ال اإلجرائية، اخلطوات مواد توريد وثيقا ارتباطا يرتبط الذي الشامل

 لتطبيق املشرتكة اخلطوات الطريقة هذه فإن أخرى، وبعبارة. النهج هلذا خمالفة

 .معني �ج على توجد اليت لنظرياتا

 الكائن يف الفتا وسائل االجتماعية. والدراما االجتماعية الكلمات يتكون

 االداء، تعين والدراما االجتماعية، ا�تمعية األنشطة إىل يشري جمتمع هو الذي

 االجتماعية الدراما وجدت ساجاال لسيايفول وفقا لذلك،. إظهار أو وعرض

 تنفيذ يف السلوك كيف �ويل أو وإثبات إلظهار الدرس مادة دميتق يعين الطريقة

  االجتماعية العالقات

 

 الطلبة .٤

 هذه يف. اجلامعات وطالب تالميذ هم اإلندونيسيني القاموسعند  الطلبة

 ويف  الثانوية مدرسة ، االبتدائية املدرسة يف جيلسون الذين الطالب أو الطالب احلالة

 من املعرفة على احلصول أجل من يدرسون الذين والطالبات الطالب. العالية املدرسة

  واألحالم املثل حتقيق أجل

 

 

  



 

 باب الحكمةمعهد  .٥

هو حمل البحث الذي توّد الباحثة  جلنوبيةملبونج ا باب احلكمة كالينداإن معهد 

هو معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة على منهج  باب احلكمةحيث أن معهد . أن تبحثه

سنوات  ٣فهي حمتوية على . لمني اإلسالمية بست سنوات زمان دراسيمدرسة املع

  .سنوات الباقية للمرحلة الدراسية العالية ٣للمرحلة الدراسية الثانوية و

الكالم  مهارة ترقيةويقصد من هذا املوضوع وفق البيانات السابقة يعين كيفيات 

 باب احلكمة كالينداهد دار مبع الصف الثامن سلوى لطلبةباستخدام الطريقة املسرحيىة ل

  .جلنوبيةونج انبال

 

 أسباب اختيار الموضوع  . ب

  :ومن أسباب إختيار الباحثة هذا املوضوع منها

إن من أهداف تعليم اللغة األجنبية أي العربية هي أن يكون طلبتها قادرين على  .١

. احملاورة واالتصالة بينهم باللغة اليت يدرسو�ا نطقا سليما حتريريا أم شفهيا

مهار�م يف  رقيةتفاالستخدام على االسرتاتيجية التعليمية املالئمة تساعدهم على 

 .الكالم

مهارة ترقية ألن املدرس يف . ملادة اللغة العربية باب احلكمةلضعف نتائج طلبة معهد  .٢

 .يستخدم الطريقة الوحيدة وهي اإللقائيةالكالم 

 

 

 



 

 خلفية البحث  . ج

 مبا التقدم مت اليت. العامل لغات من احدى هي العربية، احلالة هذه يف اللغة

  ٣.والعلوم للمجتمع االجتماعية التنمية مع يتماشى

فهي لغة رمسية اليت يستخدمها أكثر . واللغة العربية إحدى لغات العامل الكبرية

ومن فضائلها منها لغة الدين اإلسالمي، ومصادره، ولغة القرآن . بالد العامل ٢٠من 

حيث . ولذلك إن اللغة العربية ذات عالقة قوية باملسلمني. ملسلمنيالكرمي، وهي لغة ا

  ٤.أ�ا تساعدهم كثريا يف العبادة

نظرا من فضائلها الكثرية وأمهيتها الكبرية حلياة املسلمني، فانتشرت هذه اللغة 

واختاذ�ا مادة مهمة اليت البد من . العربية انتشارات سريعة يف بعض املداريس بإندونسيا

  .ملعرفة مجيع األغراض واألهداف من تعليم اللغة العربية. تهادراس

ومن أهداف تعليم اللغة العربية هي تنمية قدرة الطلبة على استخدام اللغة العربية 

وهذه . ونطقها نطقا سليما وتعويدهم على كتابة النصص العربية كتابة جيدة وصحيحة

مهارات رئيسية اليت البد من استيعا�ا وهي حمتوية على أربع . القدرة تسمى مبهارة لغوية

  ٥.طلبة اللغة العربية فهي مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

ومن املهارات اللغوية الرئيسية السابقة اختذت الباحثة مهارة الكالم يف هذا 

مل تقدم األمة وهي من عوا. أل�ا من املهارات املهمة يف تبادل األخبار. البحث

 .حيث أن منو�ا يف در الطفولة كبرية بعد االستماع. وثقافتهم احلديثة

                                                
3 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya 

2013)  h.55 
 

4 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), h. 1 

5 Acep Hermawan, سابقالمرجع ال , h. 129 



 

عند رأي شيف املصطفى أن مهارة الكالم هي القدرة على تقدمي األخبار 

ويقصد �ا عند رأي نثري عبد اهللا اخلويل اليت ألفها سلطان شهريل يف  . وتعبريها شفهيا

نطقا سليما حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها كتابه أ�ا نطق األصوات العربية 

  ٦.املتعارف عليها لدي علماء اللغة

ومن مث أن مهارة الكالم وفق النظريات السابقة هي قدرة فرد على نطق 

األصوات العربية نطقا سليما مع مراعة القواعد النحوية والصرفية وتنظيم الكلمات ليعرب 

  .�ا مجيع آرائه مشاعره

عامل من عوامل رئيسية يف تعويد األفراد على التفاهم بينهم بوسيلة  والكالم هو

أحدهم . وهو عملية االتصالية على شكل احملاورة بني نفرين أم أكثر متبادال. اللغة

باستخدام الكلمات واجلمل . وهكذا إىل آخر احملاورة. يتكلم واألخرون يستمعونه

  .به ذلك من وسائل التعبريوالعبارات خبالف حركات جسمية وإشارات وما أش

ومن مث يقدر أحد على االتصاالت مع غريه بوسيلة الكالم وتقدمي أرائه والتعبري 

ولكن مع ذلك ليس كل املتكلم قادرا على . عن مشاعره ومقاصده جبميع أحواله النفسية

أي ليس كل املتكلم له . تقدمي أرائه والتعبري عن مشاعره حىت يفهمها غريه مقاصده

رة على املناسبة عما خطر يف أذهانه وفؤاده واملساومة بني األفكار أو املشاعر القد

  .والكالم، حىت يفهمها مستمعه مجيع إراداته

استنادا على رأي عزيز فخر الرازي وإيرتا حمي الدين السابق علمنا أن من عالمة 

ن خمارجها مهارة أحد يف الكالم هي ما دام له القدرة على تلفيظ األصوات العربية م

، واإللقائية، واملناقشة وغريها )أي شفهيا(الصحيحة وبلحجة جيدة على سبيل احملاورة 

  . باستخدام اللغة العربية

                                                
6 Sulthon Syahril, Tharaiqu Tadris al-Lughotul Arabiyah Baina Nadzariyah  wa Tadbiqu 

(Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah, 2007),h. 8 



 

كمدرسة درس اللغة    باألستاذة فريا واملقابلة املالحظات نتائج إىل واستنادا

 تعلم كتسبةاملسلوي معهد باب احلكمة النبونج اجلنوبية  الثامن الصفالعربية و الطلبة 

 طريقةيعلم ب التعليمية العملية حبيث حماضرة وبالطبع هناك، رتيبة تكون أن إىل متيل أن

 املعلم األحيان من كثري يف. العربية اللغة لتعلم الدافع ليسوا الطالب يسبب هذا. واحدة

 إذا ما تظهر أن دون الكثري حتدث واملعلمني للطالب متعة ليست اليت التعلم بيئة خيلق

 ونتيجة. تدريسها مت املواد أن هو للمعلمني مهم أمر وهو ال، أم فهموا قد الطالب كان

 خمرجات حتقيق يتم حبيث جيد بشكل العربية اللغة لتعلم الدافع ليست والطالب لذلك،

 .الكالم املهرة خصوصا منخفضة، التعلم
 

  

  :تايل لطلبة وفق نتائج مالحظة الباحثة كما اللالكالم  أما نتيجة مهارة

  

  القائمة األولى

 باب الحكمة كاليندا النبونج الجنوبية بمعهد  ثامن سلوىطلبة الصف النتائج إختبارات 

  ٢٠١٦-٢٠١٧العام الدراسي 

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 
Adelia nindila 

70 70 65 
65 

65 
 غري كامل 66,25 265

2 Ainun fitri 70 65 62 65 70 262 65,5 غري كامل 

3 Alivia azahra 70 70 70 65 75 280 70 غري كامل 

4 Annisa kartika 70 60 60 60 60 240 60 غري كامل 

5 Atika maharan 70 70 70 70 75 285 71,25 كامل 



 

6 Ayu tri pangesti 70 70 62 65 70 267 66,75 غري كامل 

7 
Banna nurmala 

70 70 70 
70 

70 
 كامل 70 280

8 Febrina sabila    70 70 55 60 60 245 61,25 غري كامل 

9 Hanifah rojiati 70 70 55 60 60 245 61,25 غري كامل 

10 Intan alif 70 60 62 62 62 246 61,5 غري كامل 

11 Khadijah nova 70 70 60 65 60 255 63,75 ري كاملغ  

12 Khairunnisa 70 60 60 60 60 240 60 غري كامل 

13 
Khawin khimalia 

70 70 70 
68 

75 
 كامل 70,75 283

14 Kiki zakiah 70 70 62 65 65 262 65,5 غري كامل 

15 Leoni fitri 70 60 60 60 70 250 62,5 غري كامل 

16 Nopi wulan dari 70 60 55 55 55 225 56,25 غري كامل 

17 Raden indah 70 60 62 62 62 246 61,5 غري كامل 

18 Rahmi sabili 70 65 65 65 65 260 65 كامل 

19 Rizqotul 70 60 70 70 80 280 80 كامل 

20 Salsabila afifah 70 70 70 70 75 285 71,25 كامل 

21 Syakila m 70 70 62 65 60 257 64,25 غري كامل 

22 Vikey rafindah 70 60 65 65 60 250 62,5 غري كامل 

23 Widia novita 70 70 70 65 75 280 70 غري كامل 

24 Yeni puspita s 70 60 62 65 62 249 62,25 غري كامل 

  مجموع
      1.151  

  معدل
      47,95  

  



 

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  ترتيب اجلمل

  ١٠٠  املخرج

  ١٠٠  الطالقة

  ١٠٠  الشجاعة

  ٤٠٠  مجموع

  

  :رمز ال

النتيجة  =  مجموع النتيجة= الشجاعة + الطالقة + اللفظ + ترتيب الجمل  =النتيجة 

                األخيرة

  :محتويات نتائج مهارة الكالم

 :ناحية غري لغوية.  ب     :ناحية لغوية   . أ

 املخرج. ١               الطالقة .١

 املاد والشدة. ٢               االستعاب .٢

 اللحجة. ٣               املهارة .٣

 الكلمات. ٤               الفهم .٤

 األسلوب. ٥               الشجاعة .٥

 تربيب اجلمل. ٦               احلركة .٦

   التنوع. ٧               الرتتيب .٧

 النشاطة .٨

 التعاون .٩



 

ثامن علمنا أن نتيجة طلبة الصف ال واستنادا على البيانات يف القائمة األوىل

حيث أن . على مبلغ النتيجة لمادة اللغة العربية مل تزال ضعيفة أي مل حتصلل  سلوى

نتيجة و  طلبة ١٨ب %  ٧٥طلبة والفاشلون منهم  ٦ب %  ٢٥ناجحون منهم 

  . ٤٧,٩٥املعدل هي 

لطلبة على مدرسة اللغة العربية إستيعاب ا مهارة الكالم رقيةتإن يف عملية 

 فعالةو  مالئمة للتعلم املطلوبة طريقة عن فضال .طرائق تعليمية كثرية واسرتاتيجية متنوعة

  .طريقة مسرحية اخرتت احلالة هذه ويف التعلم، أنشطة يف وممتعة

 خلياهلم، وفقا حبرية القادة سلوك تصوير للطالب ميكن ،التمثيلية الطريقة يف

 مسرحية التعلم أساليب من بارز عنصر. معني الدروس أفضل نقدر سوف أ�ا إىل إضافة

 واألطباء، واملزارعني، البطل، وربد القيام مثل االجتماعية، العالقات من عنصرا

  .وغري ذالك واملعلمني،

  

مجرة املزايا من الطريقة  يزيد زين أسوان حبري سيافول عند نفسه، الوقت ويف

  :التايل النحو على مسرحية 

. ميثّله سوف اليت املواد حمتويات وتذكر وفهم، لتدريب، نفسه تدريبالطلبة   يتم .١

. يصور أن للمواد وخاصة ككل، ةالقص ونقدر يفهم، أن جيب كالعب

 .ودائم حاد طالب االحتفاظ يكون أن جيب وبالتايل،

 الذي الوقت يف. واإلبداع املبادرة، زمام أخذ على الطالب تدريب يتم سوف .٢

 .املتاح الوقت الدراما تصرحيات ويتفق للعب العبني يتطلب



 

 التمثيل موتن أو ستخرج يتيح حبيث تنميتها ميكن الطالب موهبة يف الواردة .٣

 أن املرجح من أ�ا جيدا رعايتها أ�ا الدراما فن كان إذا. املدرسة يف املسرحي

 .املستقبل يف جيدا العبا تكون

 .األفضل مع ورعايتها زراعتها ميكن الالعبني بني التعاون .٤

 .اآلخرين مع املسؤولية وتقاسم قبول على العادة يف طالب  يكتسب .٥

 الفهم سهلة لتكون جيدة لغة إىل الفم طريق عن اللغة طالب وضع ميكن .٦

 .اآلخرين

 املطبقة اإلجراءات أن هو التعلم طريقة أن مفهوما يكون أن ميكن اآلراء

 بطريقة للجدل املثرية القضايا مع التعامل شجع أكثر ليكونوا الطالب لتدريب صراحة

 كمسهل فقط ماملعل يعمل االسرتاتيجية هذه يف. التعلم يف جديدة أشياء وإثراء واقعية

 على الطالب منعطف بعد. للمناقشة نسبيا قصري وقت يف املواد تقدمي املربني حبيث

 .وصفه ما حول بعمق التفكري

 التغلب على قادرة تكون سوف والطالب املتوقع ومن طريقة تعلم خالل من

 يف أو أصدقائه أمام يتحدث عندما بالغة ازعجت دائما الذي واخلوف اخلجل على

  .العامة األماكن

مهارة الكالم  رقيةت" أما املوضوع هلذا البحث بناء على البيانات السابقة هو

 باب الحكمة كاليندابمعهد  ثامن سلوىال لطلبة الصف الطريقة التمثيليةباستخدام 

  "لجنوبيةبونج االن

 

  



 

 مشكالت البحث  . د

 الطريقةهل استخدام "هي أما املشكالت هلذا البحث وفق البيانات السابقة 

باب احلكمة مبعهد  الثامن سلوىيقدر على ترقية مهارة الكالم لطلبة الصف  التمثيلية

  ؟النبونج اجلنوبية

  

 فرضية البحث  . ه

إن الفرضية هي إجابة مشكالت البحث املؤقتة إىل أن جائت حقيقتها من البيانات 

  .املوجودة

دها الباحثة أ�ا مجيع احلقائق والبيانات اليت وج )Sugiono(وعند رأي سوكيونوا 

عند قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث، حيث أن مشكالت البحث معينة 

  .ومقدمة على شكل األسئلة وفق النظريات املناسبة باحلقائق

وهي حمتوية على مجيع إجرءات . إن هذه الفرضية فرضية إجرءات عملية التعلم

وتبدأ . اختيار االجرءات املالئمةعملية التعلم املعينة للوصول إىل غاية مرجوة يف التعلم ب

وعلى الباحثة أن تطلب بعض . هذه الفرضية بنظر مجيع اخلطوات واالجرءات املوجودة

  .األراء والبيانات احملتاجة يف البحث من مصادرها الواثقة

واستنادا على البيانات السابقة علمنا أن الفرضية هي مجيع احلقائق والبيانات 

د قيامها بالبحث حتليال ملشكالت البحث اليت البد من اليت وجدها الباحثة عن

طريقة الأن استخدام "أما الفرضية يف هذا البحث هي . مالحظتها حتقيقا للحقائق

باب مبعهد مبعهد سلوي  لثامنبة الصف امهارة الكالم لطل رقيةتيقدر على التمثيلية 

  ."احلكمة النبونج اجلنوبية



 

 أغراض البحث ومنافعه  . و

واألغراض . لبحث هي مجيع األغراض اليت تريد الباحثة وصوهلا عامةإن أغراض ا

لطلبة الصف  الطريقة التمثيليةباستخدام مهارة الكالم  ترقيةهلذا البحث هي ملعرفة 

  .باب احلكمة النبونج اجلنوبيةمبعهد الثامن سلوى 

  :وأما املنافع هلذا البحث هي كما التايل

 للطلبة .١

طريقة لبحث يف نطق العربية باستخدام عسى أن يسهل الطلبة هذا ا  . أ

 .مسرحية

 .تنمية مهة الطلبة على التعلم ورغبتهم يف درس اللغة العربية  . ب

ألن جناة فرد معتمدة على جناة فرقة . تعويد الطلبة على التعاون بينهم  . ت

 .التعلم

 للمدرس .٢

 .حتسني منهج التعلم باستخدام املهارات التعليمية املختلفة  . أ

 .رغبته يف التعليمتنمية مهة املدرس و   . ب

 .تعويد املدرس على اعداد املادة وخطوات التعليم اجليدة  . ت

 للمدرسة .٣

 .عسى أن يكون هذا البحث مدخال فكريا يف تنمية جناة الطلبة  . أ

 .وعسى أن يكون هذا البحث وسيلة تقدم املدرسية يف املستقبل  . ب

  



 

  الباب الثاني

  النظري إلطارا

 مهارة الكالم  . أ

 مفهوم مهارة الكالم .١

والكالم إصطالحا هو القدرة على  ٧.م لغة هو النطق واحلوار والكالمالكال

  ٨.تلفيظ األصوات العربية تلفيظا تاما من خمارجها الصحيحة

قدرة فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات ومهارة الكالم يقصد منها 

ىل فهي مهارة اليت تكتسب إ. حسب نظامها اللغوية، ليعرب �ا مجيع ارائه ومشاعره

قدرة فرد على تلفيظ األصوات العربية وفق قواعدها النحوية والصرفية حىت يقدر �ا 

  ٩.الطلبة على تعبري مجيع أرائه ومشاعره شفهيا باللغة اليت يدرسو�ا

ويقصد من الكالم هو قدرة فرد ما على تلفيظ األصوات أو الكلمات ليعرب 

املعتربة يف تعليم مهارة الكالم هي والطريقة املستخدمة و  ١٠.�ا مجيع أرائه ومشاعره

  .ومن أغراض استخدامها ليقدر �ا الطلبة نطق العربية نطقا سليما. طريقة املباشرة

  

نطق األصوات العربية نطقا سليما أما مهارة الكالم عند رأي ذو احلنان أ�ا 

وميكن . حبيث خترج هذه األصوات من خمارجها املتعارف عليها لدي علماء اللغة

  ١١ .وهلا بعد إجراء التدريبات عما مسعه الطلبة عند التدريب على االستماعوص

                                                
7 Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Proressif, 

١٩٨٤), h. ١٣١٨ 
8 Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: An-Nur Press, 

٢٠٠٤), h. ٦ 
9 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

٢٠١٣), h.١٣٥ 
10 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, ٢٠١٥), h. ١٦. 



 

ومهارة الكالم هي من املهارات اللغوية اليت يراد وصوهلا بعد تعليم اللغة 

حيث أن الكالم هو عامل من عوامل رئيسية يف تعويد األفراد على التفاهم .  العربية

على شكل احملاورة بني نفرين أم أكثر وهو عملية االتصالية . بينهم بوسيلة اللغة

وللوصول إىل مهارة الكالم ال يكفينا باستخدام أدوات األسئلة وتطبيق . متبادال

وإمنا على املدرس تنمية مهة الطلبة . احملاورات فحسب كما يف السمعية الشفوية

  ١٢.وشجاعتهم يف التعلم وابتعادهم عن اخلوف على اخلطأ يف التكلم

سابقة علمت الباحثة أن الكالم هو القدرة على تلفيظ من البيانات ال

وأما نطق العربية هو القدرة على تلفيظ . األصوات والكلمات لتعبري األراء واملشاعر

  .األصوات والكلمات العربية لتعبري األراء واملشاعر بوسيلة اللغة العربية

. فحسبوالكالم هنا ليس جمرد تعبري عما خطر يف أذهان املتكلم وفؤاده 

وإمنا ينبغي عليه أن جيعل مستمعه قادرا على فهم األراء واملشاعر اليت ألقاها املتكلم 

  . عند احملاورة بينهما فهما جيدا

ومهارة الكالم هي من املهارات اليت البد على الطلبة إستيالئها بعد تعلم 

  .الكتابةاللغة العربية جبانب املهارات اللغوية األخرى فهي االستماع والقراءة و 

استنادا على رأي عزيز فخر الرازي وإيرتا حمي الدين السابق علمنا أن من عالمة 

مهارة أحد يف الكالم هي ما دام له القدرة على تلفيظ األصوات العربية من خمارجها 

، واإللقائية، واملناقشة وغريها )أي شفهيا(الصحيحة وبلحجة جيدة على سبيل احملاورة 

  . عربيةباستخدام اللغة ال

  

                                                                                                                                      
11 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada2014)  h. 12 
12 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, ٢٠١٢) , h. 

١٥٠-١٤٩. 



 

  خطوات التعليم لمهارة الكالم .٢

إن ملهارة الكالم أساليب تعليمية خمتلفة وفق طبقات الطلبة ودرجا�م العقلية 

فستأيت خطوا�ا كما . وهي حمتوية على املهارة ملستوى املبتدئ، واملتوسط، واملتقدم

  :التايل

  

 خطوات التعليم ملستوى املبتدئ  ) أ

طيمها يف مجل مفيدة وإبداء أرائهم يطلب من الطلبة نطق الكلمات وتن .١

 .عنها

تقدمي وتعيني املدرس موضوع الدرس وفق إجابة الطلبة عن األسئلة من  .٢

 .املدرس

 .تعويد الطلبة على نطق العربية بوسيلة األسئلة البسيطة .٣

يطلب من الطلبة تلفيظ وذكر احملاورات أي إجابة األسئلة املتعلقة باملادة  .٤

 . اليت قرأها الطلبة شفهيا

 

 خطوات التعليم ملستوى املتوسط  ) ب

 .تعويد الطلبة على نطق العربية بوسيلة احملاورة بينهم .١

 .تعويد الطلبة على املناقشة بومضوع معني .٢

 .تعويد الطلبة على التعبري واحلكاية عن أحواهلم .٣



 

تعويد الطلبة على التعبري واحلكاية عما مسعها من التلفاز واملزياع وغريها من  .٤

 . روسائل األخبا

 

 خطوات التعليم ملستوى املتقدم  ) ت

 .تقسيم املدرس موضوعات الدرس ليعربها الطلبة أمام الفصل .١

 .أن تكون موضوعات الدرس مرغوبة ومناسبة حبيات الطلبة اليومية .٢

 .أن تكون موضوعات الدرس بينة وحمدودة .٣

س جتهيز الفرصة الواسعة للطلبة على اختيار موضوعات الدرس ر على املد .٤

 ١٣ .م ومعلوما�موفق رغبته

 

 أساليب التعليم لمهارة الكالم .٣

  :إن التدريبات على مهارة الكالم عند أمحد فؤاد إفندي كما التايل 

  

 .التدريبات على التحليل والتعيني  ) أ

يقصد من هذه التدريبات هي تعويد الطلبة على حتليل وتعيني معاين الكلمات 

  :وهي كما التايل . اليت يسمعها الطلبة

املدرس كلمة مث يطلب من الطلبة ذكر كلمات أخرى املتعلقة أن يذكر  .١

 .بالكلمة اليت ذكرها املدرس

                                                
13 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 151-152 



 

أن يذكر املدرس كلمة مث يطلب من الطلبة ذكر كلمات أخرى اليت ليس هلا  .٢

 .العالقة بالكلمة املذكورة لدي املدرس

 .أن يذكر املدرس إمسا ما ويذكر الطلبة فاعله .٣

 .الطلبة فاعلهأن يذكر املدرس فعال ما ويذكر  .٤

أن يذكر املدرس فعال ما ويذكر طالب فاعله املالئم، ويأيت طالبان بنثر أي  .٥

 . شعر تكميلة الكلمة، مث يأيت ثالثة منهم بتكوين اجلملة املفيدة بعده

 .الرتيبات على قواعد اللغة العربية  ) ب

  :وهي كما التايل. إن يف التدريبات على القواعد اقسام ثالثة

 .تدريب قواعدي .١

 .وتدريب معاين .٢

 ١٤ .وتدريب اتصايل .٣

 .التدريبات على احملاورة  ) ت

. إن املوضوعات يف هذه التدريبات متعلقة بأنشطات الطلبة اليومية

حيث تدرس فيها أحوال الطلبة اإلجتماعية وثقافتهم حنو األدب واحلركة يف 

  :وهي كما التايل. احملاورة جبانب اللغة

 . االستجوابات .١

 .حفظ نصوص احملاورات .٢

 .احملاورة املنتظمة .٣

                                                
14  Ahmad Fuad Effendi, المراجع السابق, h.112 



 

  ١٥ .احملاورة احلرية .٤

 .التدريبات على املناقشة  ) ث

  :وهي كما التايل . إن يف التدريبات على املناقشة أنواع أربعة

 .بتعيني البحث من املدرس على شكل االستجوابات. املناقشة بني فرقتني .١

 .واملوضوع معني من املدرس. املناقشة احلرية .٢

 .املناقشة فرقتا فرقتا .٣

 .شة املواصلةاملناق .٤

 .التدريبات على التمثيل  ) ج

واألمور اليت البد على . إن التمثيل من عمليات مسرورة يف التعلم

  :املدرس إعدادها قبل إجراء هذه التدريبات هي كما التايل

اختيار النصوص اجليدة واملناسبة يف تعليم مهارة الكالم املكتوبة يف  .١

 . حكايات

لى التدريبات يف بيو�م قبل االستعراض جتهز املدرس فرصة واسعة للطلبة ع .٢

 .أمام الفصل

 

 .التدريبات على اخلطابة املنربية  ) ح

إن هذه التدريبات ينبغي على الطلبة إجرائها بعد أن متت إنفعاال�م يف 

أي بعد إستيالئهم احملاورات، واحلكايات، واملقابالت، . احملاورات

                                                
 h. 113 , نفس المراجع 15



 

التدريبات حتتاج إىل  حيث أن هذه. واملناقشات وغريها من مهارة الكالم

 ١٦ .األساليب اللغوية الكثرية وأوقات واسعة يف إعدادها

  

 التطبيق في تعليم مهارة الكالم .٤

ويقصد من الكالم هو ليعرب به أحد أي متكلم عما خطر يف ذهنه وفؤاده 

فنجاة كالم أحد متعلقة بعوامل لغوية وغريها على حنو . قضاء جلميع حوائجه البشرية

  .ن، واحرتامه األراء، واستيالئه على مادة احلوارطالقة اللسا

فللوصول إىل املهار التامة يف الكالم وفقا للبيانات السابقة، علىينا مراعة 

  :املهارات التالية

فهي مهارة اليت تتعلق بقدرة أحد على استخدام الكلمات . مهارة قواعدية .١

 .واجلمل وفق قواعدها اللغوية النحوية والصرفية

فهي متعلقة بكيفيات جمتمع يف استخدام اللغة املالئمة عند . تماعيةمهارة إج .٢

 . الكالم وفق أحواهلم اإلجتماعية، الثقافة واحلضارة

فهي قدرة أحد على عالقة الكلمات والعبارات، أي قدرة . مهارة مضمون املادة .٣

 .أحد على تكوين الكلمات يف مجل مفيدة اليت هلا املعاين الشاملة

فهي القدرة على حتليل املشكالت يف الكالم ويقصد هنا . يجيةمهارة اسرتات .٤

 ١٧ .الرتدد والريب يف الكالم على سبيل البيان، واإلعادة أي التخمني
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استنادا على البيانات السابقة علمنا أن مهارة الكالم حمتوية على ثالث 

  :قدرات رئيسية وهي كما التايل

 .لفيظا تاماالقدرة على تلفيظ وذكر األصوات العربية ت .١

 .القدرة على احملاورة مع الغري .٢

 .القدرة على ابداء األراء والتعبري شفهيا .٣

فمهارة كالم أحد معتمدة بقدرته يف تلفيظ األصوات العربية وفق خمارجها 

أي مىت كان تلفيظه وذكره . الصحيحة وحلجا�ا اجليدة عند احملاورة وتعبري األراء

ا الصحيحة وحلجة جيدة عند احملاورة والتعبري األصوات العربية جيدة وفق خمارجه

  .حتسنت مهارته يف الكالم

  

  :ففي تطبيق تعليم مهارة الكالم علينا متابعة اخلطوات التالية

التدريب على استماع عناصر الكلمات املختلفة وفق خمارجها  .١

 .الصحيحة

التدريب على تلفيظ احلروف العربية من لسان عريب باستخدام وسائل  .٢

يم السمعية والبصرية حنو املزياع وغريها من الوسائل أي من مدرس التعل

 .اللغة العربية عينه



 

ميكن التفصيل بني التدريب على تلفيظ احلروف وفهم معاين الكلمات  .٣

 ١٨ .واألصوات وفهم املضمون

وبعد متابعة اخلطوات السابقة فعلينا تعويد الطلبة على ممارسة الكالم 

أي . ما مسعه الطلبة بالطريقة السمعية الشفوية واالتصاليةبالتدريب على االستماع ع

وال يبدأ املدرس . على املدرس أن يدعو طلبته باستالء املادة شفهيا من أول تعليمه

  :ولبعض األسباب التالية. مادة جديدة من قبل أن يستويل الطلبة املادة األوىل شفهيا

  

 .هلمة الطلبة يف التعلم  . أ

. م يف التعلم معتمدة على قدر�م على استيالء املادةألن مهة الطلبة وسآمته

  . فأصبحت اللغة العربية من املادة الصعبة هلم مع استحاال�م يف النطق �ا

 

 .ملهارة الكالم  . ب

فمىت كانت مهارته . إن مهارة أحد يف الكالم اجليدة تؤثر على حسن قراءته

ام طريقة أخرى وهي وميكننا استخد. يف الكالم والقراءة جيدة حتسنت كتابته

وتسمى تلك . التمرين والنموذج يف الوصول إىل مهارة الكالم اجليدة والفعالة

 ).Pattern Drills(الطريقة يف عبارة إجنليزية ب 
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 األمور المهتمة في التدريب على مهارة الكالم .٥

إن األمور اليت البد على املدرس إهتمامها عند التدريب على مهارة الكالم 

  :كما التايل   منها

على املدرس ممارسة مادة احلوار وفق خمارجها الصحيحة وحلجتها التامة منوذجا  .١

 .ومثاال للطلبة يف بداية أمره

 .على املدرس إهتمام الطلبة املستحيئني يف الكالم .٢

 .أن ال يتعجل املدرس يف إصالح أخطاء الطلبة عند حماور�م .٣

ليتمكن الطلبة على املشاركة يف على املدرس تنظيم الفصل يف بداية تعليمه  .٤

 .التعلم

أن تكون األساس اللغوية مشتملة على العناصر اللغوية وغري اللغوية املكتوبة يف  .٥

 ١٩ .االستنتاج اليت البد من إهتمامها

 

 تمثيليةالطريقة ال تطبيق   . ت

  تمثيليةمعرفة الطريقة ال .١

الكائن وهو  االجتماع يعرض إىل. هذه الطريقة تتكّون من كلمة اجتماع ومشرح

عند . ح مبعناه يدّل وبريز ويظهرسر االجتماع الذي يعرض إىل األعمال االجتماعي، وامل
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هي الطريقة اليت تعّني املواد ليظهر وليمثل سلوك الناس  تمثيليةسيف السكال أّن الطريقة ال

 ٢٠.يف االجتماع

لق بواقعة هي طريقة التعليم بالتمثيلية حلّل املسائل ما تتع تمثيليةالطريقة ال

االجتماعية، املسألة ما تتعلق بالناس كمشكلة املراهق، واملخدرات غري مشروعة، ومشكلة 

هذه الطريقة تستفاد العطاء الفهم واحلياة على املشكالت االجتماعية . األسرة وغري ذالك

 ٢١.ولتزيد قدرة التالميذ يف حتليلها

مجارة وأسوا زين يف الطريقة  هلا معان كثرية، يقوال سيف البحر تمثيليةالطريقة ال

والطريقة اللعبية على معىن واحد ويف استعماهلا على سواء، يف  تمثيليةالطريقة ال"اللعبية وهي 

  ٢٢."متثل حركة الناس مع عالقته مبشكلة االجتماعي تمثيليةالطريقة ال

. يليتستفاد كإحدى طريقة حلّل املشكلة االجتماعية باألعمال التمث تمثيليةالطريقة ال

هي التمثيلية  تمثيليةالطريقة ال ٢٣.ميثل الناس متثيلة يف املشكلة االجتماعية تمثيليةيف الطريقة ال

من املشكالت اليت ظهرت يف املعاملة بني الناس وطبقة املسائل ما ظهرت يف املعاملة بني 
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االجتماعية هي تظهر لعب التمثيلي حلّل املشكالت  تمثيليةمثّ قالت رملة الطريقة ال ٢٤.الناس

  ٢٥.االجتماعية يف املعاملة بني الناس

  تمثيليةالطريقة الأهداف  .٢

النظرة األسسية . ١٩٢٠مورينو يف السنة . ل.وقد صمم هذه الطريقة ألول املرة ج

يتعلم الفرد الوصائف من بداية والدته ألّن . من الطريقة اللعبية هي التمثيلية واالجتماعية

خارج نفسه بالتلقائي، وعلى هذا تبني هذه الطريقة الناس يولد بقدرته ليوجه كل الوقائع من 

 .أّن الناس تلقائيا ومبدعيا

يقال لعب التمثيلي بلعب الصورة، والومهية، واإلتقان، واخليال، والتمثيلية كلها مهمة 

رحية سيف أحسن ختطيط هذه الطريقة امل. لتكوين املعريف واالجتماعي والعواطف للناس

املسؤولية يف األعمال مع الناس ويف تقدير الرأي والقدرة من  يسهل الناس يف غرس القدرة

 .الناس ويف تعلم على أخذ الوقرار يف األعمال الفرقة
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  تمثيليةالطريقة ال الخطوات في .٣

 :هلا خطواة كثرية وهي تمثيليةالطريقة ال

يبني املدرس إىل التالميذ التعريف من هذه الطريقة على أّن الفائدة من الطريقة   .أ 

هي حتليل املشكلة االجتماعية يف االجتماع، مثّ خيتار املدرس بعض التالميذ  مثيليةتال

واملشاهدون من تالميذ األخر يعملون . ليكون ممثال وحيل كّل واحد منهم مشكلتهم

  .أعماهلم

قّدر على البيان املشوق . خيتار املدرس أهم املشكلة، حىت يشوق إىل أذهان التالميذ  .ب 

 .عو إىل حتليل املشكلةوجيعل التالميذ يس

 .ليفهم التالميذ القصة، فيجب على املدرس أن يهكي قصة مع تنظيم املشهد األول  .ج 

لو يوجد أحد من التالميذ أراد أن يكون ممثال، فعلى املدرس أن يكون حاكما على   .د 

ذالك التلميذ، لكّن إذا مل يوجد فعلى املدرس أن خيتار التلميذ الذي له قدرة ومعرفة 

 .ا ميثل ذالكوخربة مم

البيان الواضح حىت يفهمو أعماهلم ويرأس على املشكلة ويكون ماهرا على التصوير   .ه 

 .والتكّلم



 

التالميذ غري املتبعني يف هذه املشرحية يكون مشاهدا الناشط جبانب أن يسمعو   .و 

 .ويشهدو فعليهم إعطاء االنتقادات بعد انتهاء املشرحية

 .الكلمة األوىل يف احلوار مساعدة التالميذ يف ممارسة التالميذ  .ز 

املناقشة على حتليل املشكلة بعد انتهاء املشرحية، حىت ينقد املشاهد وينتج اللعب،   .ح 

 .لو يوجد املشكلة األخرى من هذه املشرحية فجاز على اختتام هذه املشرحية

 ٢٦.كاستمرار من املناقسة العامة فيحتاج إىل الطريقة االستجواب  .ط 

 وعيوبهاتمثيلية المزايا الطريقة  .٤

 تمثيليةالمزايا الطريقة   .أ 

يرتثة هذه الطريقة أقوى وأقدم يف أذهان التالميذ، وجبانب ذالك كانت هذه  )١

 .الطريقة خربة مفرحة حنو عامل التالميذ

كانت هذه الطريقة مشوقا عند التالميذ، حىت جيعل الفصل مشوقا كذالك  )٢

 .من قبل

وغرس شعر االحرتام   تستحضر العواطف ونشاط التفاؤل يف نفوس التالميذ )٣

 .كذالك

 .يسهل يف الشعر عن القصة وأخد املغزى من تلك القصة )٤

ميكن هذه الطريقة ترقي كفاءة املهنة للتالميذ وغرس أو فتح الفرصة لكسب  )٥

 .العيش
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 :وهي تمثيليةال ما على ذالك، الزوائد من الطريقة

  تساعد التالميذ يف سلوكه وتفكريه ويشعر وشعر الناس )١

 أحوال العالقة بني الناس تصور حقيقة )٢

 تبني عن تاريخ احلياة للتالميذ )٣

 تستغين األشياء اجلديد يف التعليم والتعلم )٤

 غرس الشعر والعواطف يف التعلم )٥

 ترقي اخليال للتالميذ )٦

 تسجع التالميد مع عالقته حبقيقة املشكالت )٧

 ٢٧تساعد للتغيري السلوك )٨

 :وهي تمثيليةالللطريقة  مزايامع ذالك، عند سيف البحر مجارة وأسوا زين أّن 

. ميارس التالميذ نفسه للتمرين وللتفهيم وللتذكري املادة اليت ستكون التمثيلية )١

وجب ليكون ممثال يفهم وحيي املادة شاملة، السيما للمادة اليت سيربزه فيما 

  .بعد، مع ذالك لكل التالميذ قوة وبقاء الذاكرة

يف وقت التمثيلية لكل املمثل . ايكون التالميذ متدربا ليكون مبادرا وابداعي )٢

 .أن يبدي رأيهم حسب الوقت املعني

 يزيد املواهب يف نفوس التالميذ حىت ظهر ومنا فن التمثيلية يف املدرسة )٣

 غرس التعاون بني املمثل بأحسن ما ميكن )٤

 ينال التالميذ املعاودة للتسليم وللتنشري املسؤولية مع غريهم )٥

 ن اللغة ليفهم الغريتريب لغة التالميذ حىت تكون أحس )٦
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 تمثيليةاليف الطريقة  عيوب  .ب 

لكّن النقائص يف الطريقة . هلا النقائص تمثيليةالكما تكون الطريقة األخرى، الطريقة 

 .سوف تكمل بالطريقة األخرى

  أّن التالميذ غري املتبعون التمثيلية أكثرهم غري النشاط يف مشاركة التمثيلية )١

 داد يف فهم املواد وعند التمثيليةتستغرق وقتا طويال، إما االستع )٢

حتتاج إىل مكان واسع، أّن املكان الضيق يسبب إىل نقصان احلركة يف  )٣

 التمثيلية

 تسوس الفصل ا�ور بصوت املمثل والتشويقات من املشاهدين )٤

 :األعمال لسد النقائص يف الطريقة املشرحية وهي

من هذه الطريقة جيب لكل املدرس أن يبني للتعريف هذه الطريقة التعريف  )١

على أّن الفائدة من الطريقة املشرحية هي حتليل املشكلة االجتماعية يف 

االجتماع، ّمث خيتار املدرس بعض التالميذ ليكون ممثال وحيل كّل واحد منهم 

  .واملشاهدون من التالميذ األخر يعملون أعماهلم. مشكلتهم

. أذهان التالميذعلى كل املدرس أن خيتار أهم املشكلة، حىت يشوق إىل  )٢

 .قّدر على البيان املشوق وجيعل التالميذ يسعو إىل حتليل املشكلة

ليفهم التالميذ القصة، فيجب على املدرس أن يهكي قصة مع تنظيم  )٣

 .املشهد األول

لذالك أن . نوعية املادة اليت ستمثل جتب أن تكون مطابقة بوقت معني )٤

 .إىل األعمال غري نافعة يسعى املمثل يف التكلم واحلركة، حىت ال تكثر



 

  الباب الثالث

 البحث منهج

 اختبار احلقيقة أجل من هناك يكن مل شيئا ونبش إلجياد طريقة هي البحث طريقة

 شك حمل يزال ال أنه الحق وقت يف

 نوعية البحث .١

فهي مجيع عمليات . إن هذا البحث حبث اجرءات عملية التعلم يف الفصل

  .للبحث على سبيل املشاركة البحث يف نيل احلقائق واملنافع

أن لبحث إجرءات ) Suharsimi Arikunto(وعند رأي سهارمسي أريكونطا 

  ٢٨ :عملية التعلم مفهومات ثالث هي

البحث هو عملية مالحظة شيئ الذي يراد حبثه بطريقة معينة لنيل   . أ

البيانات واحلقائق املستخدمة يف تنمية مقدار الشيئ املرغوبة عند 

 .الباحث

ات هي عملية اجرءات اليت يقوم �ا مدرس ألهداف وأغراض واإلجرء  . ب

 .معينة

والفصل هو جمموعة التالميذ الذين يتاولون الدرس يف نفس وقت   . ت

 .ومدرس واحد
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وفقا للمفهومات السابقة علمنا أن حبث إجرءات عملية التعلم يف الفصل 

  .هو مالحظة عملية التعلم يف نفس الوقت والفصل معا

أن حبث إجرءات التعلم ) Ruhiyaati Wiraatmaja( ورامتجى وأما عند روحييت

يف الفصل هو كيفيات املدرسني يف تنظيم أحوال عملية تعلمهم وفق انفعاال�م حىت 

   ٢٩ .ميكنهم التجريبات على النظريات املوجودة يف البحث مع مالحظة أثر التجريبات

الفصل هو البحث ومن البيانات السابقة علمنا أن حبث إجرءات التعلم يف 

الذي يقوم به املدرس يف فصله إلصالح انشطاته يف ترقية نتائج تعلم التالميذ على 

  .سبيل إعداد التعليم وتطبيق وممارسة مجيع اجرءات مع مشاركة التالميذ يف الفصل

ومن أهذاف حبث إجرءات التعلم يف الفصل هي لتحليل املشكالت 

ومن أغراضه . ية انشطات املدرس وحرفانيتهاملوجودة يف الفصل مع حتليلها ولرتق

اخلاصة هي اصالح مجيع املشكالت املوجودة عند تعلم التالميذ وتنمية مقدار 

   .عمليته يف الفصل

ولبحث اجرءات عملية التعلم يف الفصل حماسن كثرية كما يف األحباث 

  ٣٠ :وهي كما التايل. األخرى

 .بينهم إن التعاون بني التالميذ يثمر على االمتالك .١

 .تنمية فعالة التالميذ واملدرسني وتعويدهم على االنتقاد .٢

 .تنمية قدرة التالميذ على االصالح .٣
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 .     توحيذ أراء التالميذ على حتليل املشكالت املوجودة بينهم .٤

  :أما بعض العيوب املوجودة هلذا البحث منها

نقصان معلومات املدرس ومهارته يف األساليب األساسية لبحث  .١

 .ت عملية التعلم يف الفصلاجرءا

 .نقصان املدرس يف تنظيم األوقات عند اجرءات عملية التعلم .٢

  

  ه وخصائص ثالبح عو وضم .٢

 البحث مكان  .١

 العام يفمدرسة الثنوية باب احلكمة كاليندا النبونج اجلنوبية  يف أجريت اليت األحباث

 سلوى الثامن الصف العربية ملادة ٢٠١٦/٢٠١٧ الدراسي

 د البحثتعيني وحتدي .٢

إن عملية تعيني شخصية البحث وموضوعيته هي مجيع عمليات يف تعيني 

  :أما شخصيته منها كما التايل ٣١.وإختيار مصادر البيانات الصحيحة

 .باب احلكمة النبونج اجلنوبية مدرسة اللغة العربية مبعهد   . أ

 .باب احلكمة النبونج اجلنوبيةمبعهد  ثامن سلوىطلبة الصف ال  . ب

الكالم باستخدام الطريقة املسرحية هي عملية تعليم يف ترقية مهارة  وأما موضوعيته  . ت

  . لطلبة الصف الثامن مبعهد باب احلكمة النبونج اجلنوبية

 خطوات البحث   . ث
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) ٢(اإلعداد، و) ١: (إن اخلطوات اليت يلزم على الباحثة متابعتها منها 

حثة اجرءا�ا على املمارسة اليت البد على البا) ٤(واملالحظة، مث ) ٣(التطبيق، 

 ٣٢.شكل دورة مكررة ومتتابعة

 

 

 

  دورة األوىلال .١

 )التخطيط(التخطيط   . أ

 .ويتم التخطيط يف جمال البحوث إعداد نشر
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بعد إجراء مالحظات أولية استكشافية من أجل احلصول على معلومات • 

أولية عن حالة الطبقة اليت سيتم إجراؤها واختاذ اإلجراءات، مث قدمت خطة العمل 

 .ألوىل متهيدا لصياغة التعلم للطالب يف حماولة لتحقيق الكفاءة األساسية  احملددا

 )صنع إعداد التدريس(تصميم خطة الدرس يف الطريقة املسرحية • 

وسائل اإلعالم التعلم / ، وأدوات إعداد )LKS(إنشاء ورقة عمل الطالب • 

 لدعم  تنفيذ العمل

 تطوير أداة تقييم التعلم• 

 التطبيق  . ب

هذه املرحلة هو تنفيذ التدابري يف شكل من أشكال التدخل يف تنفيذ  يف

 :األنشطة وإعداد الدرس الذي سابقا وهي

 )اختبار أويل(السلوك ومرحلة ما قبل االختبار  •

من املقرر أن يكلف تنفيذ الدور الذي . (تقسيم الطالب إىل مخس فراق •

 )لعبته يف املنعطفات

 )السيناريو أو احلوار(لعب دور تقدمي هذا املوضوع مع املواد ل •

 املعلم يعني الطالب للعب دور من األدوار والشخصيات املناسبة وترد •

 يف أنشطة لعب األدوار، وتوفري املعلمني توجيهات أو تعليما أكثر تعيينه  •

 املتعلمني ملراقبة وااللتفات اىل كل مظهر من كل حرف  •

 املعلم يعطي مسابقة أو سؤال •

 الفرصة لتقدمي التغذية الراجعة وتعطى  املتعلمني •



 

 تقدمي استنتاجات بشأن املواد معا •

 إجراء التقييم النهائي •

 إجراء املالحظات أو املراقبة اليت يقوم �ا املراقب والباحث •

 املالحظات   . ج

قامت مراقبة العمليات . تنفيذ املرحلة املراقبة يف وقت واحد مع تنفيذ العمل

ة بعض الكائنات يف هذه احلالة هي املتعلمني أثناء هي عملية التقييم من خالل مراقب

 .عملية تعلم اللغة العربية

وتعتمد عمليات الرصد للوقوف على الوضع من أنشطة التعليم والتعلم ينظر 

يف . املتعلمني نشاطا أو أنشطة التعلم من الطالب واملعلمني يف األنشطة التعليمية

أنشطة التعليم والتعلم مكان إلظهار  هذه املالحظات ملعرفة ما اذا أثناء تأخذ

األشياء اليت يتم املطلوب من قبل املعلمني أو الباحثني مثل االنضباط، والدافع أو 

احلماس للتعلم، واملتعلمني البحوث واملتعلمني التواصل، والتعاون، وأنشطة التعلم 

ر عندما لألفراد، وتعلم جمموعة األنشطة، مسؤوليات املتعلمني واملعلمني أو مظه

 .تعليم املعلمني

 املمارسة  . ح

يتم احلصول على نتائج . يف هذه املرحلة هي حتليل قيمة خمرجات التعلم

. ميكن أن تعكس مجيع املعلومات اليت مت احلصول عليها) الباحثني(املعلمني املرحلة 

من بداية أنشطة لألساتذة إدارة الصف والطالب يف أنشطة التعلم، وخمرجات التعلم 

من البيانات اليت مت احلصول . ب احلصول عليها خالل أنشطة التعليم والتعلمللطال

. عليها من قبل املعلم ميكن ما إذا كانت األنشطة املنفذة لتحسني حتصيل الطالب

مث تتم . محلت نتائج حتليل البيانات �ا يف هذه املرحلة كمرجع لتنفيذ دورة املقبلة



 

يها وتصنيفها يف فئة أقل فقط، حسنا، حسنا معاجلة البيانات اليت مت احلصول عل

 .جدا

 يف الدورة مرجع وإعداد اإلجراءات يكون أن املمارسة يف الدورة األوىلنتائج 

 .الثانية

 

 دورة الثانيةال .٢

كما هو احلال مع الدورة األوىل يف الدورة الثانية كانت تتألف من التخطيط 

 :الثانية ما يلي والتنفيذ واملراقبة والتأمل، واألنشطة يف دورة

 )التخطيط(التخطيط    . أ

وضع إعداد التدريس استنادا إىل نتائج التفكري يف الدورة األوىل وفقا للمادة 

أو تدريس املواد يف الكفاءات األساسية اليت اختارها إعداد كيف يتعلم الطالب أن 

تلعب دورا، وكيف ميكن للمعلمني تسهيل حبيث يتعلم املتعلمون أكثر نشاطا من 

وسائل اإلعالم، (، الباحثون أيضا بإعداد البنية التحتية ) احللقة األوىل(قبل التعلم 

وكل ما ) وأدوات ومصادر التعلم مبا يف ذلك السيناريو أو احلوار يف اللعب دور التايل

كل ما يتعلق النقص احلايل يف العمل على املرحلة . حيتاجونه يف أنشطة التعلم

 .سني يف هذه الدورة الثانيةاألوىل، وسيتم اصالح وحت

 

 )العمل(التطبيق   . ب

تنفيذ التعلم حمضرات أساسها لتنفيذ العمل الثاين أساليب و وسائل 

يتم تنفيذ اخلطوات على النحو . اإلعالم، واملوارد، واألدوات الالزمة لتعلم املتعلمني

 :التايل



 

 شرط املتعلمني ملتابعة التعلم •

 تعلمه يف الدورة األوىل إجراء عن طريق طرح املواد اليت مت •

 تقدمي جمموعة واسعة من املواد لدراستها •

 تقدمي األهداف لتكون املتعلمني حتقق •

 إجراء االختبار األويل أو مرحلة ما قبل االختبار •

 األسئلة املتداولة حول اعطاء املفردات  •

تلعب دورا يف املنعطفات (يتم تعيني الطالب دور اللعب متشيا مع موضوع  •

 )ص الذين يعانون من احلوار املقدمةأشخا ٥- ٤

االستماع املتعلمني إىل آخر مادة أساسية يف الدراما، ليتم تسجيلها يف  •

 شكل موجز

 إجراء سؤال مسابقة عن حمتويات هذه القصة على شكل لعب دورا •

 توزيع ورقة عمل كمهمة جمموعة •

 الطالب البيزيتا املكلفة جعل اجلمل العينة اليت تتصل مبوضوع •

 شة عمل الفريق واختتم معامناق •

 تقييم النهائي •

 إجراء حتليل للقيمة ويهم •

 توفري مزيد من العمل •

خالل التعلم أنشطة لألساتذة جعل املالحظات على مجيع األنشطة  •

 الطالبية



 

 )مراقبة(املالحظات   . ث

مالحظات . يف هذه املراقبة يالحظ الباحث أنشطة الطلبة بطريقة املسرحية

وكانت اجلوانب . ندما املعلمني تعليم أجراه مراقب كمتعاونعن أنشطة املتعلمني ع

  الحظت نفس دورة األوىل

 

 املمارسة. د

يف هذه املرحلة من خالل إجراء حتليل مجيع املعلومات اليت مت احلصول عليها 

أداء يف وقت واحد ملعاجلة البيانات نتيجة . أثناء أداء الفصل الثاين تأخذ مكان

ائج التعلم يف دورة الثاين والقدرة على الكالم الطالب ال يزيد مث إذا نت. للعمل الثاين

واصلت الدراسة، ولكن إذا كانت نتيجة التعلم والكالم يزداد مع أهداف حمدد، 

 .ويعترب االنتهاء من هذه الدراسة

 أدوات البحث   . ج

ومن املقرر أن . أداة البحث هو منشأة يستخدمها املؤلف يف مجع البيانات

ل ونتائج أفضل، مبعىن أن أكثر دقة وكاملة ومنتظمة، حبيث يتم معاجلتها املهمة أسه

 :األدوات املستخدمة من قبل الباحثني هي. بسهولة أكرب

 الباحثون  .١

يف البحث النوعي، واملؤلف من املخططني واملنفذين، ومجع البيانات 

ر نتائج وحتليلها، ومرتجم من البيانات، وأخريا الباحثون أيضا أن تصبح التقاري

 .البحوث

 ورقة املراقبة .٢



 

هذه الورقة مراقبة استخدامها بوصفها أنشطة الرصد أداة للمعلمني والطالب 

و�دف املالحظات ملراقبة وتسجيل كل عمل من قبل . أثناء عملية التعليم العربية

املعلم اليت اختذت خالل عملية التعلم حبيث والضعف ميكن تصحيحه يف الدورة 

املالحظة مبا يف ذلك املعلمني ورقة املراقبة واملتعلمني، وصحائف مهارة  ورقة. القادمة

 .التحدث أمام املتعلمني، والنتائج ورقة عملية التعلم التقييم

 مقابلة .٣

مقابالت موجهة إىل معلمي اللغة العربية . وتنظم أسئلة املقابلة الشكل

اللغة العربية باستخدام  ومتعلمني يف �اية كل دورة من أجل حتديد نتيجة عملية تعلم

  .الطريقة املسرحية

 الوثائق .٤

الوثائق املستخدمة لتحديد الغالف اجلوي الطبقة أثناء عملية تعلم اللغة 

أدوات التوثيق املستخدمة هي القرطاسية . العربية باستخدام الطريقة املسرحية

ب أثناء يتم استخدام الكامريا لتوثيق أنشطة الطال. للتسجيل من عملية املقابلة

  عملية التعلم استخدام  اللغة العربية

 جمع البيانات أساليب  . خ

 االختبارات .١

اختبارات قياس عموما، يف حالة . ويعرف االختبار إىل تقييم أو التقييم

اختبار حتصيلي يسمى أحيانا اختبار التحصيل . اختبار كأداة لقياس خمرجات التعلم

ليت حتققت املتعلمني بعد مشاركته يف العلمي، وظيفتها هي لقياس خمرجات التعلم ا

، واختبار هو عبارة عن Suharsimi Arikuntoووفقا سوحرسيمي أريكونتوا . التعلم



 

سلسلة من األسئلة أو التدريبات وغريها من األدوات املستخدمة لقياس املهارات و 

 .املعرفة والقدرة أو املوهبة اليت ميتلكها األفراد أو اجلماعات

قبل (بارات يف هذه الدراسة يتم إعطاء االختبار األويل وأجريت االخت

يف �اية االجتماع دعت الدراسة إىل ) بعد االختبار(واالختبار النهائي ) االختبار

. نوع االختبار املستخدم هو االختبار التحريري الذي وذايت. تقييم �ائي للتعلم

املرفقة معا ) حول( وقد بذلت ورقة اختبار. شكل االختبار يستخدم حقل القصري

 .خطط الدرس

 وبعد قبل ما اختبار من كل دورة كل يف املتعلمني تقييم نتائج إبالغ وسيتم

 :التالية األشكال من شكل يف االختبار

 

 نتائج مهارة الكالم

  نمرة

أسماء 

  الطلبة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ــــــــــــــب   البيان  النتيجة  مجموع ترتي

 الجمل
 الشجاعة الطالقة اللفظ

1          

2          

3          

  

  النتيجة  البيان

  ١٠٠  ترتيب اجلمل

  ١٠٠  املخرج

  ١٠٠  الطالقة



 

  ١٠٠  الشجاعة

  ٤٠٠  مجموع

  

  :الرمز 

النتيجة  =  مجموع النتيجة= الشجاعة + الطالقة + اللفظ + ترتيب الجمل  =النتيجة 

    األخيرة

            

  :محتويات نتائج مهارة الكالم

 :ناحية غري لغوية.  ب     :وية ناحية لغ  . ب

 املخرج. ١               الطالقة .١٠

 املاد والشدة. ٢               االستعاب .١١

 اللحجة. ٣               املهارة .١٢

 الكلمات. ٤               الفهم .١٣

 األسلوب. ٥               الشجاعة .١٤

 تربيب اجلمل. ٦               احلركة .١٥

   التنوع. ٧              الرتتيب .١٦

 النشاطة .١٧

  التعاون .١٨

 

 مراقبة  .٢



 

 الذي التحقيق، وأثناء مباشرة ملراقبة �ا املضطلع األنشطة أن مالحظة

 زميل أيضا يساعده مراقب مبثابة والباحثني املنفذين كما العربية العمل من املعلمني

 من متنوعة جمموعة من تتكون اليت العملية وهي معقدة، عملية هي املالحظة. له

 املتعلمني من كلمة املهرة لتحديد املراقبة أنشطة أجرت. البيولوجية العمليات

. األدوار لعب من التعلم أسلوب باستخدام التعلم عملية يف املعلمني واألنشطة

 .املالحظة ورقة باستخدام املالحظات هذه وقدمت

 املقابلة  .٣

 املهرة، القلم املتعلمني املتعلقة البيانات إلضافة الالزمة التقنيات املقابلة هذه

 اجلوي والغالف اخلربة، ذوي من والقيود التعلم، يف تطبيقها طريقة تعلم دور ولعب

 املعلم هو الباحثني قبل من املوضوعات مع مقابالت وأجريت. الدراسية الفصول يف

 البحوث على القائمة التوجيهية املبادئ وموضوع والطالب للعمل املنفذ باعتباره

 .الدراسة إجراء وبعد قبل علوماتامل زيادة إىل املقابلة هذه و�دف. للمقابلة

 الوثائق  .٤

 ،)RPP( إعداد التدريس وثائق تشمل الدراسة هذه يف املستخدمة الوثائق

 والتاريخ اجلغرافيا( املدرسة ظروف عن وبيانات الطالب اختبار عشرات من وقائمة

 التحتية البنية واكتمال املعلمني، من وعدد الطالب من وعدد املدارس، تطوير من

  ).املدارس يف قائمةال

 البيانات تحليل أساليب  . د

 حبيث قاعدة وحدة وفئة منط، يف وحدة وفرز تنظيم عملية هو البيانات حتليل

 .العمالة بيانات تشري الفرضيات صياغة وميكن موضوع حتديد ميكن



 

 خالل بذله الذي اجلهد هوبودغان و بيكلني ل وفقا النوعية البيانات حتليل

 إىل قطف - والفرز البيانات على احلصول مت قد العملية البيانات، مع العمل

 ما على العثور أمناط، وإجياد والبحث وتوليف ملناقشة خصيصا ومصممة وحدات

 الدراسة، هذه يف. لآلخرين يقال أن ميكن ما تقرر و تعلمه، يتم وما مهم هو

 بياناتال تصف اليت صفية، هي النوعية البيانات حتليل أسلوب الباحثون استخدم

 .البحث أداة خالل من عليها احلصول مت اليت

 :هي املأخوذة البيانات حتليل يف املؤلف اليت اخلطوات

 البيانات مجع  . أ

 يف والبيانات املالحظة خالل من امليدان يتم من البيانات على للحصول

 باستخدام سلوىالصف الثامن  الطالب لدى التحدث مهارات نتائج التعلم شكل

 يتحقق والذي التثليث، أنشطة نفذت اليت البيانات مجع عملية يف. سرحيةالطريقة امل

 من عليها احلصول مت اليت البيانات مقارنة خالل من البيانات وتفسري صحة على

 وباستخدام خمتلفة أوقات يف امليدانية البحوث من خمتلفة مراحل على أخرى مصادر

 .خمتلفة طرق

 البيانات تقليص  . ب

 البحوث على الرتكيز مع االنتخابية، العملية مثل اناتالبي من حلد ويعرف

 هذا يف النتائج تسجل -  السجالت عن الناجتة البيانات وحتويل والتجريد، بسيطة،

 شكل يف امليدانية البيانات حتليل عن منفصلة ليست البيانات من واحلد ا�ال،

الصف الثامن  بالطال الطريقة املسرحية استخدام نتيجة الكفاءة املباين التعلم

 .سلوى

 



 

 البيانات رضع  . ت

 وعلى املنظمة املعلومات من جمموعة عرض كما يقتصر هنا البيانات عرض

 التعلم خمرجات على الكالممهارة  البيانات تقدمي يف. إجراء أي واختاذ االستنتاج

. لدراستها جدا واضحة والقضايا الباحثني يصف حبيث الطريقة املسرحية باستخدام

 واملقابالت، وثائق، شكل يف احلقل يف البيانات كافة حتليل تمسي لذلك،

 �اية يف مشاكلهم شرح على قادرة وتكون الوصف إلحضار وغريها واملالحظات

 .املطاف

 اخلامتة انسحاب. د

 الكامل التكوين أو الدراسة قيد الكائن كله النشاط تصوير أن هو االستنتاج

 اليت الصورة معلومات إىل تستند تاجاتاستن رسم إجراء مت وقد. للبحث للجسم

 التحدث مهارات حتسني على البيانات عرض على متماسك شكل يف مجعت

 أفندي فؤاد أمحد والكاتب روستية جعل نظرية مع التحقق وسيتم املقدمة، املؤلف

 للمؤلف ميكن التحول، خالل من. الباب الرابع يف البيانات لتحليل الرئيسية كنظرية

 من التحقق مت. البحث موضوع حول الصحيح االستنتاج وحتديد فحص يتم ما نرى

 عربت قدر قصرية التحقق هذا يكون قد. الدراسة أثناء االستنتاجات االستنتاجات

 من السابقة املراحل يف. ا�ال سجالت ومراجعة للكتابة الباحثني من والعقل الفكر

 .البيانات صحة من للتحقق أيضا أجريت التحقق

  :لبيانات اليت يراد حتليلها كما التايلأما ا

 

 

  



 

 الباتالطجناة تعلم  .١

إن يف معرفة جناة مهارة الطلبة يف الكالم باستخدام االسرتاتيجية 

  :التعليمية الفكرة املزدوجة تستخدم الباحثة القاعدة التالية

       ×      جمموعة النتائج=   جناة الطلبة 

  ) ٢٨(حد النتيجة   

  :ية لنجاة الطلبة يف الفصل هي كما التايلأما النسبة املئو 

  % ١٠٠ ×الناجحني  الباتالطعدد =    نسبة مئوية 

 الباتعدد الط
  

  الباتالقائمة األولى لنجاة الط

  بيان  نسبة مئوية لنجاة الطلبة في التعلم  نمرة

  ممتاز  ١٠٠ – ٨٠  ١

  جيد جدا  ٧٩ – ٧٠  ٢

  جيد  ٦٩ – ٦٠  ٣

  مقبول  ٥٩ – ٥٠  ٤

  يف جداضع  ٤٩ – ٠  ٥

  )١٩٩٩:١٨٩سالمتو، (
  

  :إن من عالمة جناة الطلبة يف التعلم منها 

وأكثر وفق مبلغ  ٧٠مىت كانت النتيجة حصلت على : جناة فردية   . أ

 .النتيجة املعينة من املدرسة



 

وأكثر وفق البيانات  ٧٠مىت كانت النتيجة حصلت على : جناة الفصل   . ب

 . يف القائمة األوىل

 

  



 

  الباب الرابع

  البيانات وتحليلهاعرض 

 عرض البيانات العامة  . أ

 النظرة العامة عن معهد باب الحكمة .١

رجاءا على هذا املعهد لتكوين . ١٩٩٣قام معهد باب احلكمة يف السنة 

الشخصية لدي البنني والبنات على أن تكون علماء يف املستقبل، الذي قادرا يف الدين 

  .والعلم

ة معلمني اإلسالمية، جيري التعليم عقد معهد باب احلكمة تربية مبنهج مدرس

بست سنوات وهي على مستوى ثالث سنوات للمدرسة الثنوية وثالث سنوات للمدرسة 

  ٣٣.العالية

يف عمره أربع وعشرون سنة قام هذا املعهد مساعدا للمجتمع باحتياج إىل الدور 

املعهد على أسس هذا . هذا املعهد حىت يوجهوا أوالدهم ليستمروا الدراسة يف هذا املعهد

وحوليه �ر برباه واألشجار األحضري، جتنبا بالثقافة .هيكتار تقريبا مخسةاألراضي مساحته 

  .واملعاملة غري جيدة، أحسن املكان للتفقه يف الدين

هلذا املعهد مؤسسة الرتبية بينا علم إسالم كالياندى كمؤسسة لرتقية املعارف بأكثر 

حلاجة األمة بإعطاء أحسن االحتمال على الوسائل  النوعية من الرتبية والتعليم وقضاءا

أهداف التالميذ لطلب العلم يف معهد باب احلكمة ليس فقط إىل ا�تمع الذي . الرتبية

يسكنون حول املعهد، لكّن إىل سكان إندونيسيا مجيعا، تفقها يف علم العام، وتفهيما 
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ميذ من أنواع املدينة يف إندونيسيا دليال على هذا، حبضور التال. وعمال للتعليم دين اإلسالم

  ٣٤.لطلب العلم يف معهد باب احلكمة لكل سنة

، ٥هذا املعهد حتت إدارة مؤسسة بينا علم إسالم كاليندا، يف الطريق املعهد قرية 

قام معهد باب . قرية كيداطا كالياندى النفوغ اجلنويب ٠٠٥و .ر٠٠٢ت.أومبول الوسطي ر

املؤمن واملتقن واملوسع ثقافته والعامل وذي أخالق الكرمية احلكمة أساسا لتكوين الشحصية 

  .حىت يكون جيل متميز يف الدين والبلدان وا�تمع

مبجيئ عصر العوملة بوجود تكنولوجيا للمعلومات الذي يكون مساواة ملعهد باب 

  .احلكمة يف ترقية جيل األمة مؤسسا على اإلميان والتقوى مث علم الرتبية التكنوجلية

ود املسائل الكثرية يف أحناء األرض، الفرد القوي الذي قدر على احلياة يف بوج

 .ارتقاء الزمان، وقدر على ترقية الكفاءة ملصلحة األمة
 

 المدرس في معهد باب الحكمة النبونج الجنوبية .٢

الرعاية والرتبية يف معهد باب احلكمة حتت مسؤول املدرس الذي له خربة وكفاءة 

. ن من اجلامعة احلكومية والسوكنية وخرجيون من املعهد احلديث والسلفييف ميدانه، وخرجيو 

بقوة املدرس املكافاءة وأوقات التعلم قدر أربع وعشرون ساعة يف املعهد، جيعل معهد باب 

  .احلكمة قادرون على أن يرتقى ويتسبق مع املعاهد اآلخر

يب يف اجلدول توضيحا على بيانة املدرس يف معهد باب احلكمة المفونغ اجلنو 

 :اآليت
 
 
 

                                                
34  Dokumentasi Yayasan Pondok Pesantren Babul Hikmah LampungSelatan Tahun 2016-

2017  



 

  ٢الجدول 

 الجنوبي البيانة لرئيس المدرسة والهيئة والمدرس المدرسة الثناوية باب الحكمة النبونج

  ٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى 

 خريج مسقط الرأس أسماء المدرسين نمرة

1 Muhammad 
Zainuri, S.Pd,I 

Batang Harjo, 01 ينـــايري 
1978 

  طبقة أويل لكلية الرتبية

2 Muhammad 
Arifianto Rembang, 10 طبقة أويل لكلية الرتبية 1987 اكتوبر  

3 H. Romi Ma'ali, 
S.Pd.I Sidomulyo, 19 كلية املعلمني اإلسالمية 1979 يوليو  

4 Drs. H. Zaenudin Kendal, 02 طبقة أويل لكلية الرتبية 1963 ماريس  

5 Anwar Sanusi Pandeglang, 17 ريالتفسلكلية  أويل طبقة 1977 يونيو  

6 Pepen Supendi, 
S.Pd.I Sukabumi, 07 طبقة أويل لكلية الرتبية 1977 ينايري  

7 H. Andi 
Komarhadi S.Ag Kalianda, 05 املدرسة العالية العامة 1977 أبريل  

8 A. Rozin Guljan, 
S.Pd.I Sumber Sari, 08 للرتبية ٣دبلوم  1980 ينايري  

9  Rafiuddin Serang, 15 طبقة أويل لكلية الرتبية 1966 أغوستوس  

10 B. Subiarno as, A. 
Md Palembang, 18 طبقة أويل لكلية االقتصادية 1955 ينايري  

11 Heldarina, S.Pd Ketapang, 18 طبقة أويل لكلية الرتبية 1968 يونيو  

12 Haliana, S. Pd.I Babatan, 21 معهد 1972 أبریل  

13 Rumanto, S.Pd.I Kesugihan, 29 طبقة أويل لكلية الرياضية 1983 سبتمبري  

14 Yuyun Yuningsih, 
S.Pd 

Way Galih, 17 أغوســتوس 
1979 

  طبقة أويل لكلية الرتبية

15 M. Yusuf, S.Ag Pamenang, 03 1971 ديسمبري 
طبقة أويل لكلية اللغة 

  اإلندونيسية

16 Hj. Ridiyani, S. Pd Gedong Tataan,21 مبريديسـ  
1955 

  طبقة أويل لكلية الشريعة



 

17 Erdiansyah, S.H.I Palas, 01 جامعة األزهار قاهرة 1983  أبريل  

18 Abdul Muiz Kedaton, 27 طبقة أويل لكلية الرتبية 1989 أبريل  

19  Bahrin, S.Ag Kalianda, 14 طبقة أويل لكلية الرتبية 1989 يوليو  

20 Adriyanto, S.Pd.I Kenihal, 31 طبقة أويل لكلية الرتبية 1983 يوليو  

21 Jumiyanto, S. Pd.I Kamplas, 10 كلية املعلمني اإلسالمية 1985 ديسمبري  

22 M. Tri Sulistiono Bakau Heni, 12 طبقة أويل لكلية الرتبية 1988 أوكترب  

23 Siti Aisyah, S.Pd.I Babatan, 08 طبقة أويل لكلية الرتبية 1989 ماريس  

24 Erma Oktaviani, 
M. Pd Natar, 08  أوكتوبر   طبقة أويل لكلية الرتبية 1977

25 Reda Ayu 
Rahmani, S. Pdi Krui, 4 املدرسة العالية 1987 أبريل  

26 Heri Cahyono Bangun Sari, 20 املدرسة العالية 1991 يونيو  

27 Veranita Widodo, 
S.Pd.I 

Bangun Rejo, 25 أغوسـتوس 
1995 

  ة ثانية علم اللغةطبق

28 Nita Zakiyah Serang, 21 املدرسة العالية 1987 مايو  

29 Yosi Armi Apiko Kotabumi, 19 املدرسة العالية 1990 يوليو  

 

من اجلدول اآليت تعرق أّن أكثر املدرس من خريج اجلامعة يف درجة الليسنس األول،   

عهد باب احلكمة المفونغ اجلنويب من هذه البيانة تبني أّن من تسع وعشرون مدرسا يف م

جمموع املدرس الذي يتخرجو من درجة الليسنس األول عشروم نفرا وأما الذي يتخرجو من 

نفرا واحد والذي يتخرجو من درجة الليسنس الثاين نفرا واحد والذي يتخرجو  ٣. درجة د

 .من املدرسة العالية مثانية أنفار
  

  



 

 ونج الجنوبيةطالب في معهد باب الحكمة النبال .٣

عدد الطالب يف املدرسة  ٢٠١٧-٢٠١٦مؤسسا على البيانات العام الدراسي 

 ١١٤طالبا و ١١٥نفرا، يتكون على  ٢٢٩الثناوية معهد باب احلكمة المفونغ اجلنويب 

  :طالبة، توضيحا على بيانة الطالب يف معهد باب احلكمة المفونغ اجلنويب يف اجلدول اآليت

  ٣الجدول 

  ةالجنوبي طالب في معهد باب الحكمة النبونجالبيانة لل

  ٢٠١٧-٢٠١٦سنة 

 الفصل نمرة

 عدد الطلبة

 العدد

بناتال البنين  

 89 30 59 السابع 1

 76 47 29 الثامن 2

 64 37 27 التاسع 3
  115 114 229 

  

  الوسائل في معهد باب الحكمة المفونغ الجنوبي .٤

 :حلكمة المفونغ اجلنويب يف اجلدول اآليتتوضيحا على بيانة الوسائل يف معهد باب ا
 
 
 
 
 
  

 



 

  ٤الجدول 

  المفونغ الجنوبيالبيانة للوسائل في المدرسة الثناوية باب الحكمة 

  ٢٠١٧-٢٠١٦سنة 

  عدد  نوعية الوسائل  نمرة

  بنيان ٣  بنيان طبقات  ١

  بناء ١  جامع اخلريات  ٢

  غرفة ١٨  غرفة التعلم  ٣

  مسكانا ٢٤  مساكن الطلبة  ٤

  غرفتان ٢  ل الكمبيوترمعم  ٥

  غرفة ١  معمل اللغة   ٦

  غرفتان ٢  مكتبة  ٧

  ملعبان ٢  ملعب الرياضة  ٨

  غرفة ١  عيادة طبية  ٩

  آلتان ٢  االستقطار  ١٠

  غرفتان ٢  شركة الطلبة  ١١

  غرفتان ٢  مطبغ  ١٢

  غرفة ١  قاعة إحتماعية  ١٣

  غرفة ١  مكتب فرقة إشراف احلج  ١٤

 المفونغ الجنوبي األنشطة في معهد باب الحكمة .٥

مجيع األنشطات يف هذا املعهد منظمة وموجهة من بداية القيام من النوم إىل منامها، 

. منظمة مبسؤول املركزي يف ميدانه. يبدأ يف الساعة الرابعة صباحا إىل الساعة العاشرة ليال



 

مجيع أنشطة الطالب يف املسجد للصالة اجلمعة مجاعة  ٠٦.٠٠-٠٣.٣٠الذي منذ ساعة 

-٠٦.٠٠من ساعة .  التوعية يف علم التفسري جاللني كل يوم إال يوم الثلثاء ويوم اجلمعةمث
تعليم التعلم يف  ١٢.١٥-٠٥.١٥من ساعة . استعدادا لبدابة الدراسة يف املدرسة ٠٧.١٥

ومن ساعة . الوقت للراحة والصالة واألكل ١٣.٠٠-١٢.١٥مث من ساعة . املدرسة

بون إىل املدرسة للدراسة املسائية خصوصا يف الدروس كل الطالب يذه  ١٥.٠٠ -١٣.٣٠

كل الطالب يصلون صالة العصر مجاعة يف   ١٧.٣٠-١٥.٠٠من ساعة . اإلسالمية

الطال يصلون صالة املغرب مث  ١٩.٤٥-١٨.٣٠ومن ساعة . املسجد مث الراحة واألكل

وا للتعلم هم استعد ٢١.٤٥-١٩.٤٥مث من ساعة . استمروا بالصالة العشاء مجاعة كذالك

واآلخر يف الساعة . استعدوا للراحة ٢٢.٠٠-٢١.٤٥ويف الساعة . الدينية مبرافقة املدرسون

 .كل الطالب يسرتحون  ٠٣.٣٠-٢٢.٠٠
  

 في معهد باب الحكمة النبونج الجنوبية عملية التعليمإجرءات   . ب

ي يبني عملية التعليم يف هذا املعهد يدرس باملدرس يف اللغة العربية بطريقة اخلطابة وه

. وحفظ املواد مث جواب األسئلة للتمربن املدرس املادة أما التالميذ يسمعون مع االستجواب

من هذا التعليم تعرف أّن ليس هلم دور عظيم يف تسليم املواد، ويكون النقصان يف النشاط، 

  .فيسبب إىل النقصان يف مهارة الكالم

أثر عظيم عند التالميذ واحلاصل  من ذالك البيان يوضح أّن الطريقة اخلطابة ليس هلا

من هذا البيان تعرف .  %٧٥والراسخون  %٢٥من االختبار التمهيدي الطالب الناجحون 

لرتقية مهارة الكالم للطالب حيتاج إىل . الطالب الراسخون أكثر من الطالب الناجحون

جبانب مواد الدروس  .البيئة املؤثرة وتطبيق الطريقة واالتراتيجية للتعليم املطابق مبواد الدروس

اليت جتعل الطالب نشيط، غري سائمني يف اشرتاك التعليم احدى الطريقة لتكوين بيئة التعلم 



 

املفرح هي يف تطبيق الطريقة املشرحية ترجي هذه الطريقة لرتقية مهارة الكالم يف اللغة العربية 

  .ليندى المغونغ اجلنويبللطالب يف الفصل الثامن يف املدرسة الثناوية مبعهد باب احلكمة كا

يقصد يف تطبيق الطريقة املشرحية ألمثلة الكفاءة للطالب، حىت يستحق الطالب 

 .واحلاصل من البحث ستبحثها الباحثة يف األبواب األتية. مهارة الكالم املمتازة
  

 تطبيق على اإلجرءات في الفصل  . ت

 الدورة األولى .١

  التاريخ /هذه الدورة تعقد يف اليوم
  ٢٠١٧مارس  ١٦اخلميس، 

 إعداد التدريس الدورة األوىل  .أ 
 استعداد املنهج   )١
 ترتيب ختطيط األعمال للتدريس املطابق باملواد يف الطريقة املشرحية )٢
 استعداد املواد اللغة العربية وهي املهنة )٣
 استعداد الوسائل احملتاجة يف التعليم )٤
 استعداد الصفحة للمالحظة واالختبار اآلخر  يف الدورة األوىل )٥

 جرءات على عملية التعلم يف الفصل للدورة األوىل إ  .ب 
 اللقاء األول )١

يف الساعة  ٢٠١٧مارس  ١٦الدورة األوىل واملقابلة األوىل يف يوم اخلميس، 

حبثت الباحثة هذه الدورة مع املدرس مطابقا بتخطيط األعمال للتعليم  ١٢.٣٠-١١.٣٠

  :باستخدام الطريقة التمثيلية، وهي



 

  :ألوىل وهياخلطوة يف الدورة ا

 يفتح املدرس بالسالم  .أ 
 التعرف من الباحثة كصديق املدرس، مث تبديل الدعوة الباحثة كاملدرس  .ب 
قراءة املدرس كشف الغياب مع سؤال عن الدائرة واهلواية واهلدف إىل   .ج 

 الطالب، من أنواع التعرف
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي   .د 

 يقة املشرحيةباستعمال الطر 
 بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 
توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرادة   .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .ز 
 ءة ومعرفة وخربةاختيار املدرس الطالب الذي له كفا  .ح 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ط 
الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب   .ي 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ك 
 اط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويدهاالستنب .ل 
إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة   .م 

 .والسالم
 

 اللقاء الثاىن )٢



 

يف الساعة  ٢٠١٧مارس  ٢٣الدورة األوىل واملقابلة الثانية تعقد يف يوم اخلميس 

ملدرس مطابقا بتخطيط األعمال للتعليم حبثت الباحثة هذه الدورة مع ا ١٢.٣٠-١١.٣٠

  :باستخدام الطريقة التمثيلية ، وهي

 :اخلطوة يف الدورة األوىل وهي

 يفتح املدرس بالسالم  .أ 
 التعرف من الباحثة كصديق املدرس، مث تبديل الدعوة الباحثة كاملدرس  .ب 
قراءة املدرس كشف الغياب مع سؤال عن الدائرة واهلواية واهلدف إىل   .ج 

 أنواع التعرف الطالب، من
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .د 
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي   .ه 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 بيان املدرس املادة عن املهنة  .و 
دة توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرا  .ز 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .ح 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ط 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ي 
كون املساهدون الناشطون، جبايب الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية ي  .ك 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة .ل 
 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده  .م 



 

يم باحلمدلة إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعل  .ن 

 والسالم
 اللقاء الثالث )٣

يف الساعة  ٢٠١٧مارس  ٣٠الدورة األوىل واملقابلة الثالثة تعقد يف يوم اخلميس 

حبثت الباحثة هذه الدورة مع املدرس مطابقا بتخطيط األعمال للتعليم  ١٢.٣٠-١١.٣٠

  :باستخدام الطريقة التمثيلية ، وهي

  :اخلطوة يف الدورة األوىل وهي

 درس كشف الغيابقراءة امل  .أ 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ب 
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي باستعمال   .ج 

 الطريقة املشرحية
 بيان املدرس املادة عن املهنة  .د 
ادة الطالب، توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إر   .ه 

 قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .و 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ز 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ح 
يكون املساهدون الناشطون، جبايب السماع الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية   .ط 

 واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ي 
 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده  .ك 



 

 ليم باحلمدلة والسالمإلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التع .ل 
  

 للدورة األولىاإلجرءات على التعلم المالحظة  .٢

  :يف التعليم الدورة األوىل، يرى املدرس عملية التعليم وهي

ألول املرة افتتاح التعليم بالسالم مث قراء كشف الغياب، هذه العملية إلعطاء الفصة 

  للطالب ليستعد قبل بداية التعليم

  :اخلطوات يف التعليم وهي

 يفتح املدرس التعليم بالسالم  .أ 
 قراءة املدرس كشف الغياب  .ب 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ج 
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي   .د 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 
ختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرادة توزيع الفرقة من املدرس واإل  .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .ز 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ح 
 مبيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دوره  .ط 
الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب   .ي 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ك 



 

 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده .ل 
مال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة إلقاء املدرس ختطيط األع  .م 

 والسالم
 

 لدورة األولى ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم .٣

بعد التعليم األخري، التحليل على عن املالحظة واملقابلة، حىت تعرف عن درجة 

ة املشاكل يف هذه املمارسة أدركت الباحث. اإلرادة واالستجابة للطالب يف التكلم اللغة العربية

توجد املشكلة من جهة املدرس والطالب واملادة . ما وجدت يف ترقية التكلم اللغة العربية

  .حىت اختارت الباحثة العملية املطابقة يف الدورة الثانية. والوسائل أو عملية التعليم

األسباب يف الصعوبة التكلم اللغة العربية للطالب يف عملية التعليم للدورة األوىل 

   :وهو

 نقصان الوقت يف تعليم اللغة العربية )١
 نقصان اإلرادة يف تعليم اللغة العربية، ألّن يظن أّن اللغة الربية من درس صعب )٢
 التخطيط يف التعليم مل يكن ناضجا )٣
 استخدام اللغة العربية يف اليومية ناقص )٤
 الطريقة اجلديدة من املدرس مل يكن راسخا يف أذهان الطالب )٥
 تعليمنقصان الرتكيز يف ال )٦
 كثريون من الطالب مل يسجع يف تقرير احلاصل مع نقاشه مع غريه )٧
طالب أو  ٨ومن التقييم السابق يوضح أّن الناجحون يف التعليم يف اللقاء األول  )٨

 .%٥٤طالبا  ١٣، ويف القاء الثالث % ٤٥طالبا أو  ١١، ويف اللقاء الثاين %٣٣
 



 

سلوك الطالب يف عملية التعليم  أساسا على املالحظة واملقابلة والوثيقة تعرف أنّ 

لكّن بعض الطالب مل حيب هذه . الطالب يفرحون يف تطبيق الطريقة التمثيلية. متنوعة

  .الطريقة بأنواع من احلجة كمثل الصعبة يف الفهم واالستحياء عن السؤال عند الصعوبة

لدورة لتشكيل التخطيط يف تنفيذ األعمال للدورة الثانية فيحتاج إىل االصالحات ل

  :أساسا من تنفيذ األعمال للدورة األوىل، االصالحات وهي. األوىل

 استفاد املدرس الوقت جيدا ومنظما  .أ 
 التسجيع من املدرس على التشويق الطالب يف تعليم اللعة الربية  .ب 
االحتياج على االهتمام من املدرس إىل الطالب ليعرف قدرة الطالب يف فهم   .ج 

 املادة
 ة شاملةالرتقية يف اإلشراف ترقي  .د 

 الدورة الثانية .٢

حيث كانت . إن اإلجرءات يف هذه الدورة تكميلة اإلجرءات يف الدورة قبلها

وهي حمتوية على . اإلجرءات واخلطوات فيها متساوية كما يف الدورة األوىل بثالث حماضرات

  :فسيأيت بيا�ا كما التايل. أربع خطوات، اإلعداد، والتطبيق، واملالحظة، واملمارسة

 د التعليمإعدا )١

االستعداد من املدرس الباحية آلة التعليم وهي ختطيط األعمال للتعليم،   .أ 

 .واملنهج، واملعلمة، والكتاب

 املالحظة املباشرة يف عملية التعليم  .ب 

 اعطاء التسجيع إىل مجيع الطالب  .ج 



 

 التكثيف يف تربية الطالب الذي يشعر بالصعوبة يف الطريقة املشرحية  .د 

 لم للدورة الثانيةاإلجرءات على عملية التع )٢

 اللقاء األول  .أ 

-١١.٣٠يف الساعة  ٢٠١٧أبريل  ٦تعقد هذه الدورة الثانية يف يوم اخلميس 
يف هذا اللقاء يدرس الباحثة واملدرس احلقيقي يالحظ عملية التعليم للباحثة  ١٢.٣٠

  .والطالب يتعلمون

  :اخلطوات يف عملية التعليم للدورة الثانية

 سالميفتح املدرس التعليم بال  .أ 
 قراءة املدرس كشف الغياب  .ب 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ج 
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي   .د 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 الطيبة بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 
ة املهمة، حىت يشوق إرادة توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسأل  .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .ز 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ح 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ط 
يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب  الطالب الذي ال  .ي 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية



 

 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ك 
 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده .ل 
 هذا التنفيذاعطاء النتيجة واالستجابة من املدرس على   .م 
 رّد الفعل من املدرس على عملية التعليم وحاصله  .ن 
إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة   .س 

 والسالم
 اللقاء الثاين   .ب 

-١١.٣٠يف الساعة  ٢٠١٧أبريل  ١٣تعقد هذه الدورة الثانية يف يوم اخلميس 
ملدرس احلقيقي يالحظ عملية التعليم للباحثة يف هذا اللقاء يدرس الباحثة وا ١٢.٣٠

  .والطالب يتعلمون

  :اخلطوات يف عملية التعليم للدورة الثانية

 يفتح املدرس التعليم بالسالم  .أ 
 قراءة املدرس كشف الغياب  .ب 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ج 
ن دروس اجلديدة وهي القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار ع  .د 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 الطيبة بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 
توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرادة   .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 هلكايةاهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب ا  .ز 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ح 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ط 



 

الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب   .ي 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 طريقة املناقشة عن حتليل املشكلةاالستجواب من الطالب ب  .ك 
 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده .ل 
 اعطاء النتيجة واالستجابة من املدرس على هذا التنفيذ  .م 
 رّد الفعل من املدرس على عملية التعليم وحاصله  .ن 
إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة   .س 

 سالموال
 اللقاء الثالث  .ج 

-١١.٣٠يف الساعة  ٢٠١٧أبريل  ١٣تعقد هذه الدورة الثانية يف يوم اخلميس 
١٢.٣٠  

  :اخلطوات يف عملية التعليم للدورة الثانية

 يفتح املدرس التعليم بالسالم  .أ 
 قراءة املدرس كشف الغياب  .ب 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ج 
درس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي القاء امل  .د 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 الطيبة بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 
توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرادة   .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 رس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكايةاهلكاية والتنظيم من املد  .ز 



 

 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ح 
 بيان املدرس األدوار إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهم  .ط 
الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب   .ي 

 هاء املشرحيةالسماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انت
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ك 
 االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب وتزويده .ل 
 اعطاء النتيجة واالستجابة من املدرس على هذا التنفيذ  .م 
 رّد الفعل من املدرس على عملية التعليم وحاصله  .ن 
اء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللق  .س 

 والسالم
 

 للدورة الثانيةاإلجرءات على عملية التعلم المالحظة  .٣

  :يف التعليم الدورة األوىل، يرى املدرس عملية التعليم وهي

ألول املرة افتتاح التعليم بالسالم مث قراء كشف الغياب، هذه العملية إلعطاء الفصة 

  للطالب ليستعد قبل بداية التعليم

  :اخلطوات يف التعليم وهي

 يفتح املدرس التعليم بالسالم  .أ 
 قراءة املدرس كشف الغياب  .ب 
 األسئلة من املدرس عن املعلومات السابقة وتطبيقها مبواد اجلديدة  .ج 
القاء املدرس الكفاءات األساسيات واإلخبار عن دروس اجلديدة وهي   .د 

 باستعمال الطريقة املشرحية
 لطيبةا بيان املدرس املادة عن املهنة  .ه 



 

توزيع الفرقة من املدرس واإلختيار عن املسألة املهمة، حىت يشوق إرادة   .و 

 الطالب، قدر على البيان املشوق فيشوق الطالب ببيانه
 اهلكاية والتنظيم من املدرس عن املشهد األول، ليفهم الطالب اهلكاية  .ز 
 اختيار املدرس الطالب الذي له كفاءة ومعرفة وخربة  .ح 
 إىل الطالب حىت يعرفو ويفهمو دورهمبيان املدرس األدوار   .ط 
الطالب الذي ال يتبعو إىل التمثيلية يكون املساهدون الناشطون، جبايب   .ي 

 السماع واملشاهدة فالزم عليهم االنتقادات بعد انتهاء املشرحية
 االستجواب من الطالب بطريقة املناقشة عن حتليل املشكلة  .ك 
 وتزويده االستنباط من املدرس وإصالح اجلواب من الطالب .ل 
 اعطاء النتيجة واالستجابة من املدرس على هذا التنفيذ  .م 
 رّد الفعل من املدرس على عملية التعليم وحاصله  .ن 
إلقاء املدرس ختطيط األعمال للتعليم يف اللقاء اآليت خيتم التعليم باحلمدلة   .س 

 والسالم
 

 للدورة الثانية ممارسة اإلجرءات على عملية التعلم .٣

وقد . درس والطالب قد تعودوا على تطبيق الطريقة املشرحيةيف الدورة الثانية امل

سعى املدرس على تنفيذ هذه الطريقة . تعودوا على األعمال اجلماعي والتسجيع بينهم

املشرحية وبوجود االستجابة االجيابة من الطالب ثبت على وجود النجاح يف تنفيذ الطريقة 

ا هناك النقائص يف الفرتة األوىل، أّن تنفيذ إم. املشرحية يف ترقية مهارة الكالم من الطالب

  .الطريقة املشرحية تسيل كاملعتاد



 

ومن التقييم السابق يوضح أّن الناجحون يف التعليم للمقابلة الثانية يف اللقاء األول 

طالبا  ٢٠، ويف القاء الثالث % ٧١طالبا أو  ١٧، ويف اللقاء الثاين %٦٢طالبا أو  ١٥

٨٣%. 
ظة واملقابلة والوثيقة التايل رأت الباحثة الرتقية يف كل لقاء على أساسا على املالح

عملية التعليم، أّن آخر البحث يف الدورة الثانية، فال يوجد دورة أخرى وال يوجد اإلصالح 

  .وال النتفيذ مرة أخرىني

 اإلجرءات على الطريقة التمثيليةنتائج  .٤

ة العربية بالطريقة التمثيلية من نتائج البحث من تنفيذ الفصل يف مهارة الكالم اللغ

تلك النتيجة ميدنية بالطريقة املالحظة واملقابلة والوثيقة . الدورة األوىل والدورة الثانية

واالختبار فصورة عن الطريقة التمثيلية يف ترقية مهارة الكالم للطالب الفصل الثامن املدرسة 

  :فيما يايل الثانوية مبعهد باب احلكمة كاليندى النبونج اجلنوبية

يف إجرءات عملية التعلم مهارة الكالم بالطريقة التمثيلية، أّن الطالب متبعا بالنشاط 

استفادة الطريقة التمثيلية تسبب إىل تسهيل التكلم . جسميا وروحيا والفصل املطمئن واملفرح

  .ياة اليوميةباللغة العربية والسجاع ومتدرب يف التكلم اللغة العربية وقادر على تطبيقها يف احل

  :البيان فيما يايل. عدد السكان يف هذا البحث أربع وعشرون طالبا

  ٥الجدول 

  في التعليم اتبلللطادفتر الحضور 

  اليوم والتاريخ  المادة  المحاضرة

عدد 

  المشتركين

  البيان

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧سنة  مارسمن  ١٦، ميساخل املهنة  األوىل

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧ة سن مارسمن  ٢٣, ميساخل املهنة  الثانية



 

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧سنة  مارسمن  ٣٠،  ميساخل املهنة  الثالثة

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧سنة  أبريلمن  ٦،  ميساخل الطّبّية  املهنة  الرابعة

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧سنة  أبريلمن  ١٣،  ميساخل الطّبّية املهنة  اخلامسة

    طلبة ٢٤  ٢٠١٧سنة  أبريلمن  ٢٧،  ميساخل الطّبّية املهنة  السادسة

  

نتيجة البحث تتكون على االختبار وغري االختبار، إما يف الدورة األوىل والدورة   

توزيع نتيجة البحث من االختبار الشفهي يف ترقية مهارة الكالم اللغة العربية بالطريقة . الثانية

اللغة نظام عرض البيانات من نتيجة االختبار يف ترقية مهارة الكالم . املشرحية بشكل امليدين

  .العربية بالطريقة املشرحية يف الدورة األوىل والدورة الثانية بشكل الرقم يعرض يف اجلدول

والعملية . واملادة عن املهنة املطابقة) دقيقة ٣٠×٢(عملية الدورة األوىل بثالثة لقاء   

  . واملادة عن املهنة الطيبة املطابقة) دقيقة ٣٠×٢(يف الدورة الثانية بثالثة لقاء 

 البيانات بشكل اجلملة من الدورة األوىل والدورة الثانية من املالحظة واملقابلة مث  

 .والوثيقة
 

 العربية باستخدام الطريقة التمثيليةترقية مهارة الكالم اللغة  .٥

تعقد االختبار يف التكلم اللغة العربية للطالب الفصل الثامن املدرسة الثانوية مبعهد 

اجلنويب يف آخري عملية التعليم اللغة العربية يف كل لقاء للدورة  باب احلكمة كاليندى المفونغ

وتنظيم ) ٢(اللفظ، ) ١(١:األوىل استعملت الباحثة مثال االنتاج على أربعة عصور وهي

نتيجة البحث من االختبار الشفهي . والطالقة) ٤(والشجاعة، ) ٣(اجلمل أي األسلوب، 

  .لطريقة التمثيليةيف ترقية مهارة الكالم اللغة العربية با



 

تبني نتيجة البحث من الدورة األوىل أّن جمموع الكفاءة لطالب ال تزال حتت احلد، 

يف  ٧٣،٧٦يف اللقاء الثاين حصل على نتيجة  ٧٢،٢١يف اللقاء األول حصل على نتيجة 

لذالك يف الدورة األوىل كفاءة الطالب مل تكن . ٧٤،٧٧اللقاء الثالث حصل على نتيجة 

  :ناجحة

  ٦لجدول ا

  نتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة األولى في اللقاء األول

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 Adelia Nindila 75 70 70 70 80 290 72,5 غري ناجح 

2 Ainun fitri 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

3 Alivia azahra 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

4 Annisa kartika 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

5 Atika maharan 75 75 78 75 80 308 77 ناجح 

6 Ayu tri 
pangesti 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

7 Banna nurmala 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

8 Febrina sabila    75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

9 Hanifah rojiati 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

10 Intan Alif 75 70 70 70 75 285 71,25 غري ناجح 

11 Khadijah nova 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

12 Khairunnisa 75 70 70 70 70 20 70 غري ناجح 

13 Khawin 
khimali 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

14 Kiki zakiah 75 75 70 70 65 280 70 غري ناجح 

15 Leoni fitri 75 70 65 70 75 280 70 غري ناجح 

16 Nopi wulan 
dari 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 



 

17 Raden indah 75 70 70 70 75 285 71,25 غري ناجح 

18 Rahmi Sabili 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

19 Rizqotul 75 75 80 75 80 310 77,5 ناجح 

20 Salsabila afifa 75 80 75 75 80 31
 ناجح 77,5 0

21 Syakila m 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

22 Vikey rafindah 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

23 Widia novita 75 70 70 65 70 275 68,75 غري ناجح 

24 Yeni puspita s 75 70 75 75 70 290 72,5 غري ناجح 

  1.733        مجموع

  72,21        معدل

  

فهي تتكون من اإلختبارات اللغوية . للدورة األوىل يف اللقاء األوىل هناك االختبار  

وغري اللغوية فهي . أما اللغوية فهي اللفظ وتنظيم اجلمل أي األسلوب. وغري اللغوية

  .عة، والطالقةالشجا

على  ١٧٧٠،٢٥نتيجة االختبار يف الدورة األوىل يف اللقاء الثانية حصلت على   

 .٧٣،٧٦جمموع 
  ٧الجدول 

  ثانينتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة األولى في اللقاء ال

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  ةالطالق  اللفظ

1 Adelia nindila 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

2 Ainun fitri 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

3 Alivia azahra 75 80 75 75 75 305 76,2
 ناجح 5

4 Annisa kartika 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 



 

5 Atika maharan 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

6 Ayu Tri 
pangesti 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

7 Banna nurmala 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

8 Febrina sabila    75 75 75 70 75 295 73,7
 غري ناجح 5

9 Hanifah rojiati 75 80 80 75 80 315 78,7
 ناجح 5

10 Intan alif 75 75 70 70 75 290 72,
 غري ناجح 5

11 Khadijah nova 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

12 Khairunnisa 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

13 Khawin 
khimali 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

14 Kiki zakiah 75 75 80 80 75 290 72,5 غري ناجح 

15 Leoni fitri 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

16 Nopi Wulan 
dari 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

17 Raden indah 75 75 75 70 75 295 73,7
 غري ناجح 5

18 Rahmi sabili 75 75 75 75 80 305 76,2
 ناجح 5

19 Rizqotul 75 80 80 75 80 315 78,7
 ناجح 5

20 Salsabila afifa 75 80 75 75 80 31
 ناجح 77,5 0

21 Syakila m 75 70 75 70 75 290 72,5 حغري ناج  

22 Vikey rafindah 75 75 70 70 80 295 73,7
 غري ناجح 5

23 Widia novita 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

24 Yeni puspita s 75 70 75 70 75 290 72,5 غري ناجح 

  مجموع
      1770

,25 
 

  معدل
      73,7

6 
 

  



 

لى ثالثو أنواع، النوع يتكون االختبار ع. للدورة األوىل يف اللقاء الثاين هناك االختبار

األول اللغة وهي التلفيظ والضغط واللهجة والنغم الثاين غري اللغة وهي التسجيع والسلسلة 

  .يف مادة املهنة

على جمموع  ١٨٠٦،٢٥نتيجة االختبار يف الدورة األوىل يف اللقاء الثالثة حصلت على 

٧٥،٢٦.  

 
  ٨الجدول 

  ثالثولى في اللقاء النتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة األ

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 Adelia 
Nindila 

 ناجح 77,5 310 80 75 75 80 75

2 
Ainun Fitri 

 غري ناجح 70 280 70 70 70 70 75

3 Alivia Azahra 75 80 75 75 80 310 77,5 اجحن  

4 Annisa 
Kartika 

 غري ناجح 68,75 275 70 65 70 70 75

5 Atika 
Maharan 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

6 Ayu Tri 
Pngesti 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

7 Banna 
Nurmala 75 80 75 80 80 315 78,75 ناجح 

8 Febrina 
Sabila    75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

9 Hanifah 
Rojiati 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

10 Intan Alif 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

11 Khadijah 
Nova 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 



 

12 Khairunnisa 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

13 Khawin 
Khimali 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

14 Kiki Zakiah 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

15 Leoni Fitri 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

16 Nopi Wulan 
Dari 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

17 Raden Indah 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

18 Rahmi Sabili 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

19 Rizqotul 75 80 80 75 80 315 78,75 اجحن  

20 Salsabila 
Afifa 

75 80 80 75 80 
31
 ناجح 78,75 5

21 Syakila m 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

22 Vikey 
Rafindah 75 75 70 70 80 295 73,75 غري ناجح 

23 Widia Novita 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

24 Yeni Puspita 
S 75 70 75 70 80 295 78,75 ناجح 

  مجموع
      1.806,

25 
 

  معدل
      75,26  

  

" هنةامل"اإلختبارات الشفهية ملادة  إن يف احملاضرة الثالثة للدورة األوىل أقامت الباحثة

. أما اللغوية فهي اللفظ والشدة، واللحجة. فهي تتكون من اإلختبارات اللغوية وغري اللغوية

  . وغري اللغوية فهي الشجاعة، والطالقة

بحث يف الدورة األوىل يف اللقاء األوىل والثاين والثالث حصلت على من نتيجة ال

وجمموع النتيجة يف اللقاء . ٧٢،٢١وجمموع النتيجة يف اللقاء األول حصل على . الرتقية

  . ٧٥،٢٦وجمموع النتيجة يف اللقاء الثالث حصل على . ٧٣،٧٦الثاين حصل على

 



 

  ٩الجدول 

  كالم للدورة األولىنتيجة االختبار في مهارة المجموع ال

 املعدل العام النتيجة املادة اللقاء منرة

 72,21 1.733,25 املهنة األول 1

 73,26 1.770,25 ملهنة الثاين 2

 75,26 1.806,25  ملهنة الثالث 3

  :من جمموع النتيجة لكل لقاء، فحصل على جمموع النتيجة العامة وهي 
Mean :    ∑� 
              —–— 
                ∑� 
 

 : البيان

Mean : جمموع النتيجة 

Σ n : النتيجة 

Σ p : اللقاء 
              72,21+73,76+75,26 

Mean :   —–——–——–— 

                         3 

                  221,23 

             =    —–—    = 73,74 

                       3 

  ٧٣،٧٤صل على النتيجة من البيانة اآلتية ح

 التعلم الدورة األولىفي  نجاة الطلبة ممارسة  .أ 



 

من نتيجة البحث يف الدورة األوىل يف اللقاء األوىل والثاين والثالث حصلت على 

وجمموع النتيجة يف اللقاء . ٧٢،٢١وجمموع النتيجة يف اللقاء األول حصل على . الرتقية

يف . ٧٥،٢٦اللقاء الثالث حصل على  وجمموع النتيجة يف. ٧٣،٧٦الثاين حصل على

، ألّن نتيجة حصل على ٧٥الدورة األوىل نتيجة البحث مل حتصل على نتيجة على 

٧٣،٧٤.  

، فعلى الباحثة التنفيذ دائما بالطريقة التمثيلية املطابقة ٧٥للحصول على نتيجة 

ساعدة الطالب ويف الدورة الثانية م. والتسجيع إىل الطالب للتمرين خارج الفصل. باملواد

  . عل التكلن اللغة العربية بالطريقة املشرحية

 اإلصالحات للدورة األولى  .ب 

نظرا من املشكالت املوجودة يف الدورة األوىل فتقدم الباحثة بعض اإلصالحات 

  :ومن اإلصالحات للدورة األوىل منها كما التايل. للدورة بعدها

 علم اجليد، اإلصالح اجليد على التخطيط، وهي إنشاء بيئة الت .١

 واملطمئن وعملية التعلم املشوقة واملفرحة .٢

 إعطاء التسجيع على الطالب للتدريب على التكلم خارج الفصل .٣

 استخدام املفردات العربية يف التعليم واليومية .٤

 التكيف على الطالب يف استخدام اللغة العربية .٥

تلفيظ املفردات، يف الدورة الثانية للقاء األول هناك االختبار الشفهي يتكون على 

ومن جهة . هذا االختبار على نوع اللغة وهي التلفيظ واألسلوب. واملناقشة، واالستجواب

  .غري اللغة وهي التسجيع والسلسلة عن مادة املهنة الطيبة



 

من نتيجة البحث يف الدورة الثانية يف اللقاء األوىل والثاين والثالث حصلت على 

وجمموع النتيجة يف اللقاء . ٧٥،٨٣اء األول حصل على وجمموع النتيجة يف اللق. الرتقية

فنتيجة . ٧٧،٨٥وجمموع النتيجة يف اللقاء الثالث حصل على . ٧٦،٨٧الثاين حصل على

  .٧٥البحث حصلت أكرب من النتيجة 

  ١٠الجدول 

  األولفي اللقاء  الثانيةنتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة 

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  ةالنتيج

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 
Adelia Nindila 

 ناجح 77,5 310 80 75 75 80 75

2 
Ainun Fitri 

 غري ناجح 72,5 290 75 70 70 75 75

3 Alivia Azahra 75 80 80 75 80 315 78,5 ناجح 

4 
Annisa Kartika 

اجحغري ن 70 280 70 70 70 70 75  

5 Atika Maharan 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

6 Ayu Tri 
Pangesti 75 70 65 65 70 270 67,5 غري ناجح 

7 
Banna Nurmala 

 ناجح 80 320 80 80 80 80 75

8 Febrina Sabila    75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

9 Hanifah Rojiati 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

10 Intan Alif. 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 

11 Khadijah Nova 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

12 Khairunnisa 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

13 Khawin 
Khimali 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

14 Kiki Zakiah 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 



 

15 Leoni Fitri 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

16 Nopi Wulan 
Dari 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

17 Raden Indah 75 80 75 75 75 305 76,25 ناجح 

18 Rahmi Sabili 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

19 Rizqotul 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

20 
Salsabila Afifa 

75 80 80 80 80 
32
 ناجح 80 0

21 
Syakila M 

 غري ناجح 71,25 285 75 70 70 70 75

22 Vikey Rafindah 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

23 Widia Novita 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

24 
Yeni Puspita S 

 غري ناجح 73,75 295 80 70 75 70 75

  مجموع
      1.820  

  معدل
      75,83  

  

يتكون االختبار على نوعني، النوع .  هناك االختبارللدورة الثانية يف اللقاء األوىل

األول اللغة وهي التلفيظ واألسلوب والنوع الثاين غري اللغة وهي التسجيع والسلسلة يف مادة 

  .املهنة الطيبة

على جمموع  ١٨٥٠نتيجة االختبار يف الدورة الثانية يف اللقاء الثانية حصلت على   

٧٧،٠٨. 
 
 
 
 
  



 

  ١١الجدول 

  الثانيفي اللقاء  الثانيةختبار في مهارة الكالم للدورة نتيجة اال

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   البيان  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 Adelia 
Nindila 

 ناجح 78,75 315 80 75 80 80 75

2 
Ainun Fitri 

 غري ناجح 73,75 295 75 70 75 75 75

3 Alivia Azahra 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

4 Annisa 
Kartika 

 غري ناجح 71,25 285 75 70 70 70 75

5 Atika 
Maharan 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

6 Ayu Tri 
Pangesti 75 70 70 70 70 280 70 غري ناجح 

7 Banna 
Nurmala 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

8 Febrina 
Sabila    75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

9 Hanifah 
Rojiati 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

10 Intan Alif 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 

11 Khadijah 
Nova 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

12 Khairunnisa 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

13 Khawin 
Khimali 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

14 Kiki Zakiah 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

15 Leoni Fitri 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 

16 Nopi Wulan 
Dari 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 

17 Raden Indah 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

18 Rahmi Sabili 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 



 

19 Rizqotul 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

20 Salsabila 
Afifa 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

21 
Syakila M 

 غري ناجح 73,75 295 75 70 75 75 75

22 Vikey 
Rafindah 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

23 Widia Novita 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

24 Yeni Puspita 
S 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

  مجموع
      1.850  

  معدل
      77,08  

على جمموع  ١٨٦٦نتيجة االختبار يف الدورة الثانية يف اللقاء الثانية حصلت على 

٧٧،٧٦.  

  

  ١٢الجدول 

  الثالثفي اللقاء  الثانيةنتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة 

  أسماء الطلبة  نمرة

مبلغ 

  النتيجة

  نتيجة

ترتيب   بيانال  النتيجة  مجموع

  الجمل

  الشجاعة  الطالقة  اللفظ

1 Adelia Nindila 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

2 Ainun Fitri 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

3 Alivia Azahra 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

4 Annisa Kartika 75 75 70 70 75 290 72,5 غري ناجح 

5 Atika Maharan 75 80 80 80 85 325 81,25 ناجح 

6 Ayu Tri 
Pangesti 75 80 80 75 80 315 71,25 غري ناجح 

7 Banna Nurmala 75 80 80 80 85 325 81,25 ناجح 

8 Febrina Sabila    75 75 75 70 75 295 73,75 ناجح 



 

9 Hanifah Rojiati 75 8 0 75 75 80 310 77,5 ناجح 

10     Intan Alif. 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

11 Khadijah Nova 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

12 Khairunnisa 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

13 Khawin 
Khimali 75 80 80 80 85 325 81,35 ناجح 

14 Kiki Zakiah 75 75 75 75 80 305 76,25 ناجح 

15 Leoni Fitri 75 75 75 75 75 300 75 غري ناجح 

16 Nopi Wulan 
Dari 75 75 75 75 75 300 75 ناجح 

17 Raden Indah 75 80 80 75 80 315 78,75 ناجح 

18 Rahmi Sabili 75 80 80 80 85 325 81,25 ناجح 

19 Rizqotul 75 80 80 80 85 325 81,25 ناجح 

20 Salsabila Afifa 75 80 85 80 80 32
 ناجح 81.25 5

21 Syakila M 75 75 75 70 75 295 73,75 غري ناجح 

22 Vikey Rafindah 75 80 75 75 80 310 77,5 ناجح 

23 Widia Novita 75 80 80 80 80 320 80 ناجح 

24 Yeni Puspita S 75 70 75 70 75 290 72,5 ناجح 

  1.866        مجموع

  77,76        معدل

  

   



 

  

  ٩الجدول 

  يةالثاننتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة مجموع ال

 املعدل العام النتيجة املادة اللقاء منرة

 75,83 1.820 املهنة الطّبّية األول 1

 77,08 1.850 املهنة الطّبّية الثاين 2

 77,76 1.866 املهنة الطّبّية الثالث 3

  :من جمموع النتيجة لكل لقاء، فحصل على جمموع النتيجة العامة وهي
Mean :    ∑� 
              —–— 
                ∑� 
 

 : البيان

Mean : جمموع النتيجة 

Σ n : النتيجة 

Σ p : اللقاء 
               75,83+77,08+77,76 
Mean :   —–——–——–— 
                            3 
  
                   228,67 
             =    —–—    = 76,22 
                            3                                                                                                 

  ٧٦،٢٢من البيانة اآلتية حصل على النتيجة 

  :من نتيجة الدورة األوىل والثانية حصلت على

  ١٤الجدول 

  والثانية نتيجة االختبار في مهارة الكالم للدورة األولىمجموع ال



 

 املعدل العام النتيجة املادة اللقاء منرة

 72,21 1.733 املهنة األول 1

 73,76 1.770,25 املهنة الثاين 2

 75,26 1.806,25 املهنة الثالث 3

 75,83 1.880 املهنة الطّبّية الرابع 4

 77,08 1.850 املهنة الطّبّية اخلامس 5

 77,76 1.866 املهنة الطّبّية السادس 6

  

  والثانية الختبار في مهارة الكالم للدورة األولىااإلحصاء على نتيجة 

  

  :من جمموع النتيجة لكل لقاء، فحصل على جمموع النتيجة العامة وهي
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الطريقة إن تركيز هذا البحث يف منوة نتائج الطلبة يف مهارة الكالم باستخدام 

يراد حبثها يف هذا البحث هي اللفظ، وتكوين اجلمل أي ومن األمور اليت . التمثيلية

  .األسلوب، والشجاعة، والطالقة

هو مجيع الطريقة التمثيلية والتعليم على مهارة الكالم ملادة اللغة العربية باستخدام 

وكانت املدرسة يف هذه احلالة كمرشدة الطلبة . عمليات الطلبة يف تنمية مهار�م يف الكالم



 

ات تعلمهم بتصميم عملية التعليم املسرورة عند الطلبة ألن ال يشعروا بالسآمة يف مجيع عملي

حنو تنظيم الفصل بتغيري غرفة التعلم حسب احلاجة واستخدام الوسائل . وامللل يف التعلم

  .املختلفة مبشاركة الطلبة

ة تكون بتلفيظ الطلبة الكلمات أو األصوات العربيالطريقة التمثيلية واإلجرءات �ذه 

. بلحجة جيدة من خمارجها الصحيحة وبتعبري أرائهم ومشاعرهم شفهيا بوسيلة اللغة العربية

وعلى املدرسني إختيار االسرتاتيجية التعليمية املالئمة يف تعليم مهارة الكالم ألن ال يكون 

  .التعليم مبنيا وسكينا ويسبب ذلك على سآمة الطلبة يف التعلم

من طرائق  تعليم اللغة  الطريقة التمثيليةالسابقة علمنا أن بناء على البيانات واحلقائق 

حيث يقدر �ا الطلبة على التعلم . العربية املالئمة وعلى وجه خاص يف تعليم مهارة الكالم

النقدي باالعتماد على النفس ألن الطلبة يشرتكون يف مجيع عمليات التعلم حىت يقدروا على 

 .االتصاالت بينهم باللغة العربية

 

 ممارسة نجاة الطلبة في التعلم للدورة الثانية  . ث

وفقا لنتائج اإلجرءات يف الدورة الثانية وجدنا تغيريات وحتسينات يف أحوال 

أي  ٧٣،٦١حيث كانت نتيجتهم يف الدورة األوىل فقط حصلت على . تعلم الطلبة

من نتيجتهم %  ٢٩فأصبحت نتيجتهم يف الدورة الثانية ترتقي إىل %.  ٥٣

  . وذلك دليل على منوة نتيجتهم اجليدة%.  ٨٢اي  ٧٧،٨٥ة ب السابق

لطريقة ومن مث أن اإلجرءات يف الدورة الثانية تدل على مقدار استنفاذ ا

  . اجليد يف تعليم مهارة الكالم املناسبة باإلجرءات يف الدورة األوىل التمثيلية

طريقة النظرا من نتائج اختبارات الطلبة الشفهية، علمنا أن استخدام 

وذلك بنموة . الدورة الثانية تؤثر على تنمية جيدة ملهارة الطلبة يف الكالمالتمثيلية 



 

حيث كانت نتيجتهم يف احملاضرة . ٧٧،٨٥نتيجتهم يف احملاضرة السادسة ب 

وذلك دليل على أن نتيجتهم قد حصلت . ٧٦،٨٧اخلامسة فقط حصلت على 

ألن جمموع نتائج املعدلة على . ٧٥فهي  على مبلغ النتيجة املعينة يف الدورة الثانية

  .مبلغ النتيجة ٧٦،٨٥شكل جممل قد حصلت على 
 

  

  

 

 

  

  
 

  



 

  الباب الخامس

  االختتام

 الخالصة  . أ

وفقــا لنتــائج اإلجــرءات وحتليــل البيانــات الــيت أقامتهــا الباحثــة يف الــدورة األوىل والثانيــة 

 اتبـالت وحتسـينات يف أحـوال تعلـم الطريايف درس اللغة العربية ملادة مهـارة الكـالم وجـدنا تغيـ

حيث كانت نتيجـتهم يف احملاضـرة . وذلك بنظر نتائج املعدل لكل احملاضرات. لكل حماضرات

ويف احملاضـــرة . مشـــرتكني ٢٨ب  ٧٢،٢١حصـــلت علـــى " البيـــت"األوىل للـــدورة األوىل ملـــادة 

ــــة للــــدورة األوىل ملــــادة  ــــة " الثاني . مشــــرتكني ٢٤ب  ٧٢,٢١حصــــلت نتيجــــتهم علــــى " املهن

وأمـــا يف . مشـــرتكني ٢٤ب  ٧٥,٢٦يف  احملاضـــرة الثالثـــة حصـــلت نتيجـــتهم علـــى  ٧٣,٧٦و

وجــــدنا أن نتيجـــتهم حصــــلت علــــى "  املهنـــة الطّبّيــــة" احملاضـــرة األوىل للــــدورة الثانيـــة ملــــادة 

حصـلت " املهنـة الطّبيّـة " ويف احملاضـرة الثانيـة للـدورة الثانيـة ملـادة . مشرتكني ٢٤ب  ٧٥,٨٣

املهنــة " يف احملاضــرة الثالثــة للــدورة الثانيــة ملــادة  ٧٧,٧٦و . مشــرتكني ٢٤ب  ٧٧,٠٨ى علــ

  .مشرتكني ٢٤ب " الطّبّية 

يف الـدورة الثانيـة  التمثليـةبناء علـى نتـائج البحـث السـابقة، علمنـا أن اسـتخدام طريقـة 

مـة النبـونج تؤثر على ترقيـة جيـدة ملهـارة الكـالم لطلبـة الصـف الثـامن سـلوى مبعهـد بـاب احلك

ــــاجحني ب . اجلنوبيــــة ــــة الن ــــدورة الثانيــــة%  ٢٥وذلــــك لنمــــوة عــــدد الطلب حيــــث كــــان . يف ال

يف الـدورة الثانيـة ب %  ٨٣و .طلبة  ١٣ب %  ٥٤الناجحون للدورة األوىل حصلت على 

  . وذلك دليل على منوة نتيجتهم اجليدة. وهم من الناجحني اتبالط ٢٠

اهلم مكتوبــة يف ملحوظـات البحــث الــيت فيهــا حيـث كانــت البيانــات عـن تغيــريات أحــو 

ومـن تغيـريا�م حنـو تنميـة مهـة الطلبـة ورغبـتهم يف الـتعلم ملـادة . نتائج املالحظة واملقابـة والوثـائق

  .فتدعو هذه الطريقة التمثيلية الطلبة على التدريب بنطق العربية. مهارة الكالم



 

 االقتراحات  . ب

مـت �ــا الباحثـة لتنميــة مهـارة الكــالم لطلبــة وفقـا لنتــائج اإلجـرات هلــذا البحـث الــيت قا

الصــف الثــامن مبعهــد بــاب احلكمــة النبــونج اجلنوبيــة ، وإلمتــام اإلجــرءات علــى عمليــة الــتعلم 

  :فيه، فتقدم الباحثة بعض االقرتاحات كما التايل

علــى املدرســة إســتخدام االســرتاتيجية التعليميـــة املالئمــة يف تعلــيم اللغــة العربيــة وعلـــى 

ولتدعوا طلبتها على مشاركة مجيـع انشـطات وإجـرءات الـتعلم . ملادة مهارة الكالم وجه خاص

ــتعلم وعلــى املدرســة إلقــاء املفــردات . يف الفصــل لتكــون غرفــة الــتعلم مســرورة عنــد الطلبــة يف ال

اليوميــة إىل الطلبــة علــى األكثــر ثــالث مفــردات لكــل يــوم، لتســاعدهم يف التعويــد علــى نطــق 

  .اليومية العربية يف حمادثتهم

من طرائق تعليم اللغة العربية املناسبة لتنميـة مهـارة الكـالم طلبـة يف  التمثيليةو الطريقة 

  . مجيع عمليات التعلم حيث �ا تساعدهم على إستيالء مهارة الكالم

 االختتام  . ت

احلمــد هللا والشــكر علــى نعــم اهللا وتوفيقــه حــىت تقــدر الباحثــة علــى امتــام هــذا البحــث 

وهــو بعيــد عــن . اخلطيئــة والنســيان يف كتابــة هــذ البحــث واعــداده لكثــرية مجــةفــإن . اإلجــرءات

  .الكمال والتمام فالبد من اكتساب النقد واالقرتاحات الداعمة لتحسينه يف املستقبل

عسى أن يكـون هـذا البحـث نافعـا لقـراءه ووأخـريا تسـأل اهللا الباحثـة السـالمة والعافيـة 

ميـــع املشـــتكني الـــذين بـــذلو جهـــدهم ونصـــف أوقـــا�م يف ورزقـــا حـــالال طّيبـــا مباركـــا واســـعا جل

ث وعســـى أن يفيـــد الباحثـــة هـــذا الباحـــ. مســـاعدة الباحثـــة علـــى إمتـــا هـــذا البحـــث اإلجـــرءات

 .آمني يارّب العاملني. خاصة وقارءه عامة
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LAMPIRAN 
  



 

Pra Tindakan 

Catatan Lapangan I 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Kamis, 12 Januari 2017 

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB  

Subyek    : Ustadzah Veranita Widodo, S.Pd.I  

Tempat    : Ruang Kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan 

ini bertujuan agar peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran Bahasa 

Arab dikelas VIII Salwa tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I 

akan lebih baik lagi. Pada awalnya, pembelajaraan dibuka oleh guru pada 

pukul 11.30 WIB dan sebelum mempelajari guru mereview (mengulang) 

kembali pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan materi baru 

dan meminta siswa untuk memperhatikkan apa yang diterangkan oleh guru. 

Siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat, namun guru menyadari hal itu, 

kemudian disela- sela pembelajaran guru mengajak siswa untuk bersemangat 

lagi dalam memperhatikan. Proses pembelajaran pun berjalan dengan lancer 

dan kemudian di akhiri pada pukul 12.30 WIB serta di tutup dengan membaca 

hamdalah dan doa kemudian salam. 

Interpretasi : 

Proses pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren Babul Hikmah  

khusunya kelas VIII Salwa menggunakan metode ceramah dan tarjamah. 

Siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran dengan metode tersebut. 

 



 

Siklus I 

Catatan Lapangan II 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Kamis, 16 Maret 2017  

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek  : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VIII 

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I pada pertemuan pertama ini, guru bahasa Arab 

sebagai orang yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan peneliti 

sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi yang 

diajarkan tentang المھنة dengan kemahiran Berbicara. Pembelajaran dibuka 

oleh guru pada pukul 11.30- 12.30 WIB dengan salam menanyakan kabar dan 

pelajaran. Kemudian guru mengajak peneliti untuk berkolaborasi dalam 

menjelaskan materi pelajaran yang telah disiapkan berkaitan dengan المھنة 

dengan kemahiran berbicara. Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam 

memperhatikan pelajaran. 

Pada siklus I (pertemuan pertama) ini siswa masih terlihat sungkan 

dan malu- malu karena merasa asing belajar bersama peneliti. Oleh karena itu, 

ketika menjelaskan materi, guru menuliskan materi di papan tulis mengajak 

siswa untuk mengenalkan metode sosiodrama agar mereka tidak bosan dan 

lebih memahami jika belajar berkelompok. Mereka pun semangat dengan 

belajar kelompok, namun ada beberapa siswa yang masih sulit untuk 

memahami materi. Maka di akhir pembelajaran guru dan peneliti 

menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. Pembelajaran pun 

diakhiri pada pukul 12.30 WIB dengan membaca hamdalah dan diakhiri 

dengan salam. 



 

 

Interpretasi : 

Dari deskripsi di atas diketahui bahwa siswa mulai terlihat senang 

dengan pembelajaran bahasa Arab karena guru bersama peneliti ketika 

melaksanakan pembelajaran diselingi dengan metode. Sehingga harapannya 

dengan pembelajaran tersebut tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siklus I 

Catatan Lapangan III 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : kamis, 23 maret 2017 

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek    : Peneliti,Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VIII  

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan kedua) ini, peneliti sebagai orang 

yang melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru bahasa Arab sebagai 

kolaborator yang menjadi observer. Pada pertemuan ini materi yang diajarkan 

masih tentang المھنة dengan kemahiran membaca. Pembelajaran dibuka oleh 

peneliti pada pukul 11.30-12.30 dengan salam, menanyakan kabar kemudian 

penelitian mengkondisikan siswa. Sebagian besar terlihat antusias untuk 

memperhatikan pelajaran. 

Pada pertemuan ini, peneliti menjelaskan dan menuliskan materi di 

papan tulis, dan memberikan stimulus terlebih dahulu agar siswa mengingat 

kembali apa yang telah dijelaskan diwaktu pertemuan sebelumnya. 

Dilanjutkan Pendidik memilihkan masalah yang urgen, sehingga menarik 

minat anak. Ia mampu menjelaskan dengan menarik, sehinga siswa terangsang 

dan tertarik lalu Pendidik atau guru menunjuk siswa yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman seperti yang diperankan itu. 

Disela-sela belajar peneliti dan guru mengajar siswa untuk belajar sambil 

bermain agar mereka senang. Siswa terlihat senang dan antusias. Namun 

masih ada siswa yang masih malu-malu untuk bertanya apa yang mereka 

belum pahami. Diakhir pembelajaran peneliti menyimpulkan kembali 



 

pelajaran yang telah dipelajari. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul 12.30 

WIB dengan membaca hamdalah bersaka- sama dan diakhriri dengan salam . 

 

Interprstasi : 

Suasana pembelajaran terlihat lebih terarah. Para siswa 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik, meskipun masih ada yang 

kurang serius ketika proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti 

bersama guru selalu mendekati dan membantu siswa ketika kesulitan dalam 

memahaminya. 

  



 

Siklus I 

Catatan Lapangan IV 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Kamis,30 maret 2017  

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan Siswa Kelas VIII 

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripi : 

Dalam PTK siklus I (pertemuan ketiga) ini, peneliti kembali sebagai 

orang yang langsung melaksanakan pengajaran secara langsung. Pada siklus II 

(pertemuan pertama) ini, materi yang di ajarkan tentang  المھنة 

Pada pertemuan ini, peneliti memberikan stimulus dan contoh 

langsung kepada siswa menjelaskan  tentang  materi  المھنة  kemudian siswa 

langsung menjawabnya dan menuliskannya di papan tulis. Kemudian peneliti 

meminta siswa agar mengingat kembali apa yang telah dijelaskan diwaktu 

pertemuan sebelumnya. Kemudian siswa diberikan soal dan memberikan 

penghargaan kepada kelompok yang unggul. Diakhir pembelajaran, peneliti 

menyimpulkan kembali materi pada hari itu juga untuk memperkuat 

pemahaman mereka. Kemudian ditutup dengan mambaca hamdalah dan 

salam. 

 

Interpretasi : 

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VIII Salwa 

aktif dan antusias dalam belajar bahasa Arab yang didukung Suasana 

pembelajaran terlihat lebih menyenangkan. Para siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik, dan sudah mulai aktif untuk menjelaskan 

kembali materi yang telah dipelajari di depan kelas, meskipun masih ada yang 



 

kurang serius ketika proses pembelajaran berlangsung. Akan tetapi peneliti 

bersama guru selalu mendekati dan membantu siswa ketika kesulitan dalam 

memahaminyag dengan permainan. Mereka tampak senang dan focus ketika 

pembelajaran berlangsung. 

 

 

 

  



 

Siklus II 

Catatan Lapangan V 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Kamis, 06 April 2017  

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VIII 

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan pertama) ini, sama halnya dengan siklus I, 

peneliti bersama guru berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran. 

Pada pertemuan ini materi yang diajarkan masih tentang  المھنة الّطبیة (kegiatan 

disekolah). Namun pada pertemuan kali ini focus pada kemahiran Al- Kalam 

(berbicara). Pembelajaran dibuka oleh peneliti dengan salam, menanyakan 

kabar, pelajaran dan apersepsi. Sebelum peneliti menjelaskan pelajaran, 

peneliti menyuruh siswa menutup buku paket dan catatan mereka, siswa 

terlihat fokus dan konsentrasi terhadap materi yang dijelaskan peneliti. Pada 

pertemuan kali ini, peneliti mengajak siswa untuk berdiskusi tentang materi 

indonesia. Peneliti dan guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, untuk 

memainkan sosiodrama, kemudian pendidik menjelaskkan pada peran-peran 

tersebut sehingga peserta didik mengerti dan memahami peran-perannya. 

Siswa terlihat senang dan antusias dengan permainan ini.  Kemudian ditutup 

dengan hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 

Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VIII Salwa terlihat 

antusias dan semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung beberapa 

permainan. Keseriusan dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 



 

Siklus II 

Catatan Lapangan VI 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Rabu, 13 April  2017 

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VIII 

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan kedua) ini masih tentang المھنة الطّبیّة. Pembelajaran 

dibuka oleh guru dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan apersepsi. 

Kemudian guru menjelaskan materi di depan kelas, dan siswa pun 

mendengarkan. Setelah guru menjelaskan dan peneliti mengajak siswa untuk 

bermain sambil belajar dalam kelompok. Kemudian guru dan peneliti 

menjelaskan langkah- langkah Sosiodrama. Peneliti membagikan materi. 

Masing-masing kelompok bekerja sama berdiskusi dengan baik dan benar. 

Kemudian dari setiap masing-masing kelompok memainkan drama didepan kelas 

dan kelompok lainnya mendengar dan melihat mereka harus bisa memberi saran 

dan kritik pada apa yang akan dilakukan setelah sosiodrama selesai, setelah itu 

guru pendidik memberikan kesempatan kepada para penonton untuk 

berpendapat, menilai permainan dan sebagainya, Para murid terlihat sangat 

antusias dan senang dalam pembelajaran menggunakan metode Sosiodrama. 

Setelah sosidorama berakhir, guru menyimpulkan kembali tentang materi pada 

hari itu juga untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian ditutup dengan 

hamdalah dan diakhiri dengan salam. 

 

 

 

 



 

Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VII terlihat antusias 

dan semangat mengikuti pembelajaran dengan didukung metode Sosiodrama. 

Keseriusan dan keinginan untuk belajar semakin meningkat. 

  



 

Siklus II 
Catatan Lapangan VII 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi Proses Pembelajaran  

Hari/ Tanggal    : Kamis, 13 April 2017  

Waktu     : 11.30- 12.30 WIB 

Subyek    : Peneliti, Guru Bahasa Arab dan siswa kelas VIII 

Tempat    : Ruang kelas VIII Salwa 

 

Deskripsi : 

Pada siklus II (pertemuan ketiga) ini, masih tentang ة الّطبّیةالمھن  . Pembelajaran 

dibuka oleh guru dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan apersepsi. 

Kemudian guru menjelaskan materi di depan kelas, dan siswa pun 

mendengarkan. Setelah guru menjelaskan tentang indonesia peneliti mengajak 

siswa untuk bermain sambil belajar dalam kelompok. Peneliti memberikan 

materi sosiodrama kepada siswa dengan tema yang berbeda setiap 

kelompoknya. Masing-masing kelompok bekerja sama dalam memainkan 

sisodrama. Kemudian setiap masing-masing kelompok menampilkan drama 

didepan kelas dan kelompok lainnya mendengar dan melihat mereka harus bisa 

memberi saran dan kritik pada apa yang akan dilakukan setelah sosiodrama 

selesai, setelah itu guru pendidik memberikan kesempatan kepada para penonton 

atau kelompok yang menjeadi penonton untuk berpendapat, menilai permainan 

dan sebagainya. Para murid terlihat sangat antusias dan senang dalam 

pembelajaran menggunakan metode Sosiodrama. Setelah sosoiodrama berakhir 

peneliti memberikan penghargaan kepada setiap kelompok, kemudian guru 

menyimpulkan kembali tentang materi pada hari itu juga untuk memperkuat 

pemahaman siswa. Kemudian ditutup dengan hamdalah dan diakhiri dengan 

salam. 

 



 

Interpretasi : 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kelas VIII Salwa dapat 

memainkan sosiodrama dengan baik dan siswa terlihat antusias dan semangat 

mengikuti pembelajaran. Keseriusan dan keinginan untuk belajar semakin 

meningkat  dan mudah di pahami oleh para siswa. 

  



 

Format Observasi Pembelajaran Siklus I 

 

Nama Guru   : Veranita Widodo, S. Pd. I 

Bidang Study   : Bahasa Arab 

Topik bahasan  : المھنة 

Kelas    : VIII Salwa 

Jam ruang  : Kamis/ 16 Maret 2017, Kamis/ 23 Maret 2017, dan Kamis/ 30 

Maret 2017/ 11.30-12.30 &  11.30-12.30 

No Aspek yang dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada Tidak 

1.  Membuka pelajaran dengan salam √   

2. Menarik perhatian siswa  √   

3. Membuat apersepsi √   

4. Menyampaikan topik/ Tujuan √   

5. Memberi pre test  √  

6. Penerapan Metode dengan tepat √   

7. Menjelaskan materi dengan jelas  √   

8. Memulai dan mengakhiri sesuai 

jadwal  
√  

 

9. Memnfaatkan waktu secara 

efektif 
√  

 

10. Meninjau kembali materi yang 

telah dipelajari  
√  

 

11. Memberikan post test √   

 

  



 

Format Observasi Pembelajaran Siklus II 

 

Nama Guru   : Veranita Widodo , S. Pd. I 

Bidang Study   : Bahasa Arab 

Topik bahasan  : نةالمھ  الطّبیّة  

Kelas    : VIII Salwa 

Jam ruang   : Kamis/ 06 April 2017, Kamis/ 13 April 2017, & Kamis/ 27 

april  2017/ 11.30-12.30 & 11.30-12.30 

No Aspek yang dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada Tidak 

1.  Membuka pelajaran dengan salam √   

2. Menarik perhatian siswa  √   

3. Membuat apersepsi √   

4. Menyampaikan topik/ Tujuan √   

5. Memberi pre test  √  

6. Penerapan Metode dengan tepat √   

7. Menjelaskan materi dengan jelas  √   

8. Memulai dan mengakhiri sesuai 

jadwal  
√  

 

9. Memnfaatkan waktu secara 

efektif 
√  

 

10. Meninjau kembali materi yang 
telah dipelajari  √   

11. Memberikan post test  √  
 
  



 

Hasil Wawancara 
 

Nama Guru   : Veranita widodo, S. Pd. I 
Hari/ Tanggal   : Kamis, 12 Januari 2017  
Tempat   : Ruang Guru 
Topik Bahasan  : wawancara  

A. Pra tindakan 

No Peneliti Guru Bahasa Arab 

1. Bagaimana proses 
pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Babul 
Hikmah Ustadzah? 

Pembelajaran bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Daarul Khair ini terbagi menjadi 
empat kemahiran yaitu kemahiran istima’, 
kalam, qira’ah dan kitabah. Biasanya tiap- tiap 
kemahiran itu diajarkan dalam beberapa kali 
pertemuan dikarenak para siswa masih 
tergolong sulit untuk memahami materi 
bahasa Arab tersebut. 

2. Apa tujuan pembelajaran 
bahasa Arab di Pondok 
Pesantren Pesantren Babul 
Hikmah ini ? 

tujuannya agar anak bisa dibekali supaya 
mereka bisa mengetahui pemhaman Agama. 

3. Apakah dalam pembelajaran 
bahasa Arab ustadzah  sudah 
menggunakan strategi/ 
metode yang menjadikan 
siswa aktif? 

Dalam pembelajaran bahasa arab biasanya 
metode yang saya gunakan ceramah dan 
tarjamah saja mbak, karena anak- anak kelas 
VIII MTs ada yang berlatar belakang 
pendidikan SD, jadi ketika menjelaskan materi 
harus dijelaskan secara detail dan diartikan 
bersama- sama. Kalau untuk strategi ataupun 
metode pembelajaran utnuk mengaktifkan 
siswa sepertinya belum bisa diterapkan secara 
maksimal. 

4. Apakah selama ini ustadzah 
pernah menerapkan metode  
sosiodrama? 

Belum mbak, akan tetapi jika anak- anak 
belum bisa berbicara saya bantu dan perbaiki. 
Karena di pondok juga mewajibkan berbicara 
bahasa. Adapun dengan Metode sosiodrama 
mereka belum terbiasa 



 

5. Selama mengajar, problem 
apa saja yang ustadzah 
hadapi? 

Problem dari diri saya sendiri sebagai guru 
bahasa Arab merasa kesulitan ketika 
menghadapi anak- anak. Kalau problem dari 
siswa mereka masih merasa kesulitan ketika 
saya menyampaikan materi dikarenakan 
mereka masih belum terlalu menguasai 
kosakata bahasa Arab. Kalau untuk lokasi 
pembelajaran masih tergolong kurang nyaman 
dikarenakan kelas yang sempit sehingga tidak 
leluasa untuk menjelaskan materi. 

6. Apakah sebelum mengajar 
ustadzah menyiapkan RPP 
terlebih dahulu ? 

Iya sebelum mengajar saya menyiapkan RPP 
terlebih dahulu. 

7. Apa harapan, kritik dan saran 
agar pembelajaran bahasa 
Arab lebih baik lagi? 

Harapan saya untuk anak- anak ke depannya 
mereka antusias mempelajari bahasa Arab 
disekolah maupun belajar dirumah, karena 
sejauh ini mereka sangat minim untuk 
mempelajari bahasa Arab bahkan PR pun 
dikerjakan dikelas. Kalau untuk kritiknya, para 
guru hendaknya jangan terlalu memanjakan 
anak- anak sehingga membuat mereka 
meremehkan pelajaran khususnya bahasa 
Arab dan umumnya mata pelajaran yang lain. 

8. Faktor apa saja yang 
mendukung dan 
menghambat dalam 
pelaksanaan pembelajaran? 

Menurut saya, faktor yang mendukung 
pembelajaran ini diantaranya beberapa siswa 
masig ada yang mau dan berkeinginan 
memperhatikan pembelajaran bahasa Arab 
meskipun sedikit, sedangkan faktor 
penghambatnya, beberapa siswa masih 
cenderung malas untuk memperhatikan 
pembelajaran ketika berlangsung. 

9. Selama ini usaha apa saja 
yang telah ustadzah lakukan 
untuk meningkatkan 
pengajaran bahasa Arab? 

Saya berusaha untuk selalu memotivasi 
mereka dan membantu mereka ketika mereka 
mengalami kesulitan dalam belajar dikelas, 
atau selalu memberikan tugas rumah. 



 

10. Kalau untuk pelajaran 
bahasa Arab berapa kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) 
nya bu ? 

Untuk bahasa Arab itu KKM nya 75 mbak. 

  
B. Setelah tindakan  

No Peneliti Guru Bahasa Arab 

1. Bagaimana tanggapan 
ustadzah tentang 
pembelajaran dengan 
adanya penerapan Metode 
sosiodrama 

Menurut saya pembelajaran dengan adanya 
metode sosiodrama ini lebih memudahkan 
siswa ketika mereka ingin menyampaikan atau 
berbicara di depan kelas, karena diawal 
mereka dituntut untuk pandai berbicara 
berani memerankan memahami dan lebih 
kreatif dalam menampilkan suatu drama. 

2. Apa kelebihan dan 
kekurangan dari Metode 
sosiodrama 

Kelebihannya anak- anak jadi terlatih dalam 
berbica menjadi lebih berani dan percaya diri 
serta dalam mengeluarkan pendapat. Kalau 
kekurangannya membutuhkan banyak waktu 
yang panjang dan ruang yang luas. 

3. Apakan dengan adanya 
penerapan Metode 
sosiodrama ini bisa menjadi 
salah satu cara mengatasi 
hambatan dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 

Bisa saja, asalakan perencanaannya itu lebih 
matang dan lebih maksimal, serta selalu 
diselingi hal- hal yang membuat anak- anak 
senang untuk belajar. 

 

  



 

Hasil Wawancara 
 

Nama    : Amira, Leni, Yudha 
Hari/ Tanggal   : Kamis 12 Januari 2017 
Tempat   : Ruang kelas VIII Salwa Pondok Pesantren Babul Hikmah  
Topik bahasan   : Wawancara  

A. Pra tindakan  

No Peneliti Siswa 
1. Apakah selama pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab 
adik- adik merasa senang ? 
mengapa! 

Tidak mbak, soalnya kalau bahasa Arab itu kita bosen 
dan ngantuk mbak.  

2. Apakah selama pelaksanaan 
pembelajaran bahasa Arab 
adik- adik merasa bebas ? 

Iya mbak, kalau kita belum paham juga kita bebas 
mau bertanya ke ustadzah Vera tapi nggak semua 
memperhatikan mbak apalagi temen- temen yang 
duduknya dibelakang mereka pada ngobrol sendiri 
mbak. 

3. Apakah bagi adik- adik 
pelajaran bahasa Arab itu 
sulit atau mudah? 

Bagi saya, bahasa Arab itu sulit mbak. 

4. Mengapa bahasa Arab terasa 
sulit bagi siswa? 

Karena diantara kami dulu sekolahnya di SD jadi 
untuk berbicara bahasa Arab masih sulit. Dan kami 
juga belum menguasai banyak kosakata bahasa Arab 

5. Pembelajaran bahasa Arab 
seperti apa yang siswa 
harapkan, dan meningkatkan 
semangat belajar siswa? 

Kita pengennya diselingi permainan, terus ada 
nyanyiannya biar kita tu nggak bosan, nggak ngantuk 
jadi semangat belajarnya. 

 
  



 

 
B. Setelah tindakan  

No Peneliti Siswa 

1. Apakah adik senang belajar 
bahasa Arab dengan Metode 
sosiodrama 

Senang banget mba, asik, dan tambah 
semangat karena bisa belajar sama-sama. 

2. Bagaimana menurut adik 
kalau selalu diselingi sama 
permainan terus? 

Jadi semangat mbak, kan nggak ngantuk 

3. Kesulitannya apa setelah 
belajar bahasa Arab 
menggunakan Metode 
sosiodrama 

Kesulitannya ketika kita terkadang masih 
bingung artinya yang belum dipahami 

 
Hasil Wawancara 
 

Nama Guru   : Veranita Widodo, S. Pd. I 
Hari & Tanggal  : Kamis, 16 Maret 2017, Kamis 23 Maret 2017 & 

Kamis, 30 Maret 2017  
Tempat   : Ruang Guru  
Topik Bahasan  : Wawancara 
 
Siklus I  
a. Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

1. Peneliti : bagaimana menurut ustadzah dengan pembelajaran yang 

telah diterapkan barusan? 

Guru bahasa Arab : ya cukup baik. Anak- anak terlihat memperhatikan 
dan berusaha memahami. 

2. Peneliti : menurut ustadzah apa kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran yang berlangsung tadi? 

Guru bahasa Arab : kelebihannya mampu menarik perhatian anak- 
anak meskipun belum menyeluruh. Kelemahannya kurang bisa 
menguasai kelas, sehingga anak- anak masih ada yang tidak konsen 
belajar. 
 
 



 

Hasil Wawancara 
Nama siswa   : Adelia, Ainun, Alivia 
Hari & Tanggal  : Kamis, 16 Maret 2017, Kamis, 23 Maret 2017 

& Kamis, 30 Maret 2017 
Tempat   : Ruang kelas VIII Salwa Pondok Pesantren 

Babul Hikmah 
Topik Bahasan  : Wawancara 

b. Wawancara Dengan Siswi 

1. Peneliti : bagaimana menurut adik pembelajaran bahasa Arab yang 

barusan saja berlangsung? 

Siswa : cara belajarnya menyenangkan mbak, jadi kita nggak bosan, 
terus tambah semangat juga belajarnya. 

2. Peneliti : kalian faham tidak dengan materi tentang indonesia tadi? 

Siswa : ada juga yang faham, ada juga yang tidak 
3. Peneliti : memangnya dimana letak yang kalian belum faham? 

Siswa: karena teksnya kepanjangan mbak, jadi bingung artinya juga. 

 
Hasil Wawancara 
 
Nama Guru   : Veranita Widodo, S. Pd. I 

Hari & Tanggal   :Kamis 06 April 2017, Kamis 13 April 2017 & Kamis, 
20 April 2017  

Tempat   : Ruang Guru  
Topik Bahasan  : Wawancara 
 
Siklus II  

a. Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

1. Peneliti : bagaimana ustadzah dengan pembelajaran yang telah 

diterapkan barusan? 

Guru bahasa Arab : Alhamdulillah pelajaran yang telah kita 
laksanakan sudah baik, apalagi dengan diterapkannya metode 
sosiodrama cara penyampaian anak- anak sudah baik. 

2. Peneliti : menurut ustadzah apa kelebihan dan kekurangannya 

pembelajaran yang berlangsung tadi? 



 

Guru bahasa Arab : kelebihannya, anak- anak aktif, mudah 
memahami, nilai mereka juga sudah membaik, kalau kekuranganya 
saya kira sudah cukup. Untuk kedepannya harapannya semakin 
baik. 
 

Hasil Wawancara 
 
Nama Siswa   : Anisa, Atika, Ayu 
Hari & Tanggal  : Kamis, 06 April 2017, Rabu, 13 April 2017 & Kamis, 

27 april 2017 
Tempat   : Ruang kelas VIII Salwa Pondok Babul Hikmah 
Topik Bahasan  : Wawancara 
 
 

b. Wawancara Dengan Siswa  

1. Peneliti : bagaimana menurut adik tentang pembelajaran bahasa 

Arab yang baru saja berlangsung? 

Siswa : asik banget mbak, kita jadi senang belajarnya. 
2. Peneliti : kalian faham tidak dengan materi kegiatan disekolah ini? 

Siswa : paham mbak 
Peneliti : bagaimana cara kalian memahaminya? 
Siswa : ya mendengarkan penjelasan dari mbak, lalu berdiskusi 
tadi membuat kita paham karena saling bertukar pendapat dengan 
teman sekelompok 

3. Peneliti : kalian merasa mudah tidak belajar dengan sosiodrama? 

Siswa : iya mbak mudah, kita lebih paham dan semangat untuk 
bertanya kalau ada kata- kata yang kita nggak tahu. 

  



 

KISI- KISI INSTRUMEN PENILAIAN KEMAHIRAN BERBICARA 
 

No Indikator Skors Instrumen 

1. 
Kefasihan pengucapan 
huruf (mahraj) 

86-100 Berbicara dengan sangat jelas, lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang 
benar 

71-85 Berbicara dengan jelas, lancar, dan 
menggunakan makhraj dan bunyi yang 
kurang benar 

56-70 Berbicara dengan kurang jelas, kurang 
lancer, dan menggunakan makhraj dan 
bunyi yang benar 

41-45 Berbicara dengan kurang jelas, kurang 
lancar dan menggunakan makhraj dan 
bunyi yang kurang benar 

<40 Berbicara dengan tidak jelas, tidak lancer, 
dan menggunakan mahraj dan bunyi yang 
tidak benar 

2. Kelancaran berbicara 

86-100 Berbicara dengan sangat lancar, terang, 
jelas dan tidak tersendat-sendat 

71-85 Berbicara dengan lancar, terang, jelas dan 
tidak tersendat- sendat 

56-70 Berbicara dengan kurang lancar, terang, 
jelas dan tidak tersendat- sendat 

41-40 Berbicara dengan tidak lancar, terang, 
jelas, dan ada satu dua kata yang tersendat- 
sendat 

<40 Berbicara dengan tidak lancar, dan 
menyebutkan lebih dari lima kata tidak 
terang, jelas dan tersendat- sendat 



 

3. Susunan Kalimat 

86-100 Berbicara dengan susunan kalimat yang 
sangat tepat 

71-85 Berbicara dengan susunan kalimat yang 
yang tepat 

56-70 Berbicara dengan susunan kalimat yang 
yang kurang tepat 

41-45 Berbicara dengan susunan kalimat yang 
yang kurang tepat 

<40 Berbicara dengan tidak menggunakan 
susunan kalimat yang yang tepat. 

4. Keberanian 

86-100 Berbicara dengan keberanian yang sangat 
tepat. 

71-85 Berbicara dengan keberanian yang tepat 

56-70 Berbicara dengan keberanian yang kurang 
tepat 

41-45 Berbicara keberanian yang kurang tepat 

<40 Berbicara dengan tidak keberanian yang 
tidak tepat. 

 

 
 

 

 



 

  



 

LEMBAR OBSERVASI PROSES PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah   : MTs Pondok Pesantren Babul Hikmah Lampung Selatan 
Kelas                  : VIII Salwa 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
 

                                                
35 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2001), h. 91-92 

 

No Aspek pengamatan Terlaksana 
ya tidak 

 
 
 
I 

A. Kegiatan Awal   
1. Pendidik mengucapkan salam dan do’a 

bersama 
   

2. Pendidik memeriksa kehadiran siswa    
3. Pendidik mempersiapkan siswa untuk 

belajar 
   

4. Pendidik memberikan motivasi kepada 
siswa 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

B. Kegiatan Inti   

1. Pendidik menjelaskan materi tentang 
 المھنة 

 
  

 

2. Pendidik memilihkan masalah yang 
urgen, sehingga menarik minat anak. Ia 
mampu menjelaskan dengan menarik, 
sehinga siswa terangsang dan tertarik.35 

   

3. Pendidik atau guru menceritakan dan 
mengatur adegan pertama Agar siswa 
memahami peristiwanya. 

   

4. Pendidik atau guru menunjuk siswa 
yang memiliki kemampuan dan 
pengetahuan serta pengalaman seperti 
yang diperankan itu. 

   

5. Setelah itu pendidik menjelaskkan pada 
peran-peran tersebut sehingga peserta 
didik mengerti dan memahami peran-
perannya. 

   

6. Peserta didik yang tidak turut harus 
menjadi penontn yang aktif, disamping 
mendengar dan melihat mereka harus 
bisa memberi saran dan kritik pada apa 
yang akan dilakukan setelah sosiodrama 

   



 

selesai. 
7. Setelah sosiodrama selesai, guru 

memberikan kesempatan kepada para 
penonton untuk berpendapat, menilai 
permainan dan sebagainya 

   

8. Sebagai tindak lajut walau mungkin 
masalahnya belum terpecahkan, maka 
pendidik mengadakan sesi tanya jawab 
diskusi. 

   

9. Pendidik memberikan kesimpulan dan 
meluruskan jawaban peserta didik dan 
menambah jawaban peserta didik. 

   

10. Pendidik menjelaskan materi tentang 
 .المھنة 

   

11. Pendidik memilihkan masalah yang 
urgen, sehingga menarik minat anak. Ia 
mampu menjelaskan dengan menarik, 
sehinga siswa terangsang dan tertarik. 

   

12. Pendidik atau guru menceritakan dan 
mengatur adegan pertama Agar siswa 
memahami peristiwanya 

   

13. Pendidik atau guru menunjuk siswa 
yang memiliki kemampuan dan 
pengetahuan serta pengalaman seperti 
yang diperankan itu 

   

14. Setelah itu pendidik menjelaskkan pada 
peran-peran tersebut sehingga peserta 
didik mengerti dan memahami peran-
perannya. 

   

15. Peserta didik yang tidak turut harus 
menjadi penontn yang aktif, disamping 
mendengar dan melihat mereka harus 
bisa memberi saran dan kritik pada apa 
yang akan dilakukan setelah sosiodrama 
selesai, 

   

 16. Setelah sosiodrama selesai, guru 
memberikan kesempatan kepada para 
penonton untuk berpendapat, menilai 
permainan dan sebagainya . 

  
 
 
                  

 17. Sebagai tindak lajut walau mungkin 
masalahnya belum terpecahkan, maka 
pendidik mengadakan sesi tanya jawab 

  



 

 
 

 
   

diskusi. 
 C. Penutup                   
 1. pendidik menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari 
   

 2. pendidik menutup dan mengakhiri 
pelajaran dengan membaca hamdalah 

   

 3. pendidik mengucapkan salam 
sebelum keluar kelas 

   



 

Hasil wawancara pada siklus I 
No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah 
(Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 
pelajaran bahasa Arab  
 

 
1. (Responden)  
 
Suka, Karena bahasa 
Arab itu bahasa yang 
menurut saya sering saya 
temui dan pokoknya 
asyik walau kadang ada 
kosakata baru  

 
1. (Responden)  
 
Suka, tetapi kosakata 
yang saya tahu sangat 
sedikit.  

2 Menyukai terhadap 
pengajaran pelajaran 
bahasa Arab setelah 
diterapkan metode 
sosiodrama 

 
1. (Responden)  
 
Suka, karena kalau 
bahasa terutama bahasa 
Arab itu sulit, tetapi kalau 
sering dibiasakan dan 
diucapkan akan semakin 
mudah dan bisa.  

 
1. (Responden)  
 
Suka, karena dalam 
menerangkan asik dan 
sedikit lebih paham.  

3 Kesulitan yang dirasakan 
ketika berbicara bahasa 
Arab  
 

 
1. (Responden)  
 
Masih, kadang cara 
menyusun kalimatnya 
dan takut dengan tata 
bahasanya.  

 
1. (Responden)  
 
Masih, kosakata yang 
saya tahu atau paham 
sedikit.  

4 Perasaan ketika mengikuti 
pelajaran bahasa Arab 
dengan menggunakan 
metode sosiodrama 

 
1. (Responden)  
 
Senang, karena dengan 
metode tersebut kita 
belajar berbicara bahasa 
arab dengan memainkan 
peran atau drama, 
berdiskusi dan 
berpendapat dan 
menyampaikan pendapat 
di depan kelas dengan 
menggunakan bahasa 

 
1. (Responden)  
 
Senang, menambah 
wawasan.  



 

Arab walaupun masih 
belum lancar. 
 

5 Saran terhadap pelajaran 
bahasa Arab, 
keterampilan berbicara 
selanjutnya  
 

 
1. (Responden)  
 
Metode sosiodrama harus 
tetap dilanjutkan, selain 
kita dengan sosiodrama 
kita harus belajar cara 
penulisan bahasa Arab 
karena itu juga penting.  

 
1. (Responden)  
 
Kalau menerangkan 
diartikan supaya saya 
lebih tahu dan lebih 
paham.  

 
Hasil wawancara pada siklus II 

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 
Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 
pelajaran bahasa Arab  
 

1.(Responden)  
 
Suka, karena kalau 
tambah kosakata akan 
mempermudah berbicara 
bahasa Arab.  

1.(Responden)  
 
Suka, karena kalau 
tambah kosakata akan 
mempermudah berbicara 
bahasa Arab.  

2 Menyukai terhadap 
pengajaran pelajaran 
bahasa Arab setelah 
diterapkan metode 
sosiodrama 

1.(Responden)  
 
Semakin suka, karena 
kita sudah mengetahui 
cara belajar berbicara 
bahasa Arab dengan 
mudah, dan kita semakin 
terbiasa berbicara bahasa 
arab. 

1.(Responden)  
 
Suka, karena dapat 
menciptakan lingkungan 
bahasa Arab dengan 
metode tersebut.  

3 Kesulitan yang dirasakan 
ketika berbicara bahasa 
Arab  
 

1.(Responden)  
 
Sedikit kesulitan, kurang 
menguasai kosakata 
yang baru.  

1.(Responden)  
 
Merasa kesulitan karena 
kurang latihan berbicara 
dan kurang kosa kata.  

4 Perasaan ketika 
mengikuti pelajaran 
bahasa Arab dengan 
menggunakan metode 
sosiodrama 

1.(Responden)  
 
Senang, karena dengan 
model tersebut kita 
mampu berkarya dalam 
berbicara bahasa Arab 

1.(Responden)  
 
Senang, menambah 
wawasan baru tentang 
metode belajar berbicara 
bahasa Arab.  



 

dengan gaya bahasa kita 
meskipun kadang belum 
sesuai dengan i’rabnya, 
tapi kita berani untuk 
praktek langsung.  

5 Saran terhadap pelajaran 
bahasa Arab, 
keterampilan berbicara 
selanjutnya  
 

1.(Responden)  
 
Metode sosiodrama 
harus tetap diterapkan, 
agar kita terbiasa 
berbicara bahasa Arab 
kapanpun dan 
dimanapun kita berada.  

1. (Responden)  
 

Saran saya banyak-
banyak memberikan 
motifasi agar semangat 
belajar bahasa Arab.  

 
 
 
   



 

PANDUAN WAWANCARA KEPADA SISWA 
 

Nama  : 
Hari/Tgl : 
 

1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah guru bahasa Arab dalam mengajar bahasa Arab menyenangkan 

karena banyak menggunakan metode pembelajaran? 

3. Apakah guru bahasa Arab mengajar menekankan pada aspek pengetahuan 

bahasa sehingga anda merasa belajar bahasa Arab sebagai beban? 

4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab? Uraikan 

kesulitan anda! 

5. Apakah guru dalam mengajar bahasa Arab lebih banyak ceramah menjelaskan 

bacaan, terjemah/arti kata sehingga peserta didik cenderung pasif? 

6. Berikan saran anda terhadap pembelajaran qira’ah selanjutnya? 

   



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 
 

Nama Madrasah : MTs Pondok Pesantren Babul Hikmah                  

Lampung Selatan 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi Pokok  :  المھنة 

Kelas   : VIII Salwa  

Semester  : II (Genap) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (2 jam pembelajaran) 

 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 



 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar.  

Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 

1. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab, 

2. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. 

Kompetensi Dasar 
2.1  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, 

dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman.menunjukkan sikap 

mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab setiap hari, 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 

teman. 

3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 

damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

 

 

 



 

 

Kompetensi Dasar 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dalam wacana 

lisan tentang   المھنة  baik secara lisan maupun tertulis 

3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema المھنة 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema المھنة 

2. Melafalkan kembali bunyi kata, frase, kalimat bahasa Arab terkait tema 

 Memahami makna kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema المھنة

 المھنة

3. Menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait tema المھنة 

Kompetensi Dasar 

4.1 Memberikan tanggapan pada ide atau gagasan yang terdapat dalam wacana 

tentang المھنة 

4.2 Memahami isi kandungan dari wacana lisan tentang المھنة 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

1. Memahami penyampaian kata-kata dalam bahasa Arab terkait tema المھنة 

2. Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana yang 

berkaitan dengan tema المھنة 

3. Menerjemahkan kata, frase, kalimat bahasa Arab terkait tema المھنة 

4. Memahami dan mengambil teladan /nilai-nilai dari isi kandungan terkait 

wacana lisan tentang المھنة 

 
 
 
 



 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

1. Mengetahui makna kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait dengan 

wacana lisan tentang المھنة 

2. Menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan wacana lisan 

tentang المھنة Menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan wacana lisan 

tentang مھنةال  

3. Mengetahui dan mengambil teladan /nilai-nilai dari isi kandungan terkait 

wacana lisan tentang المھنة 

 
D. MATERI PEMBELAJARAN 

  المفردات

 Dokter الطّبيب

 Guru املدّرس

 petani الفّالح

 Polisi الّشرطيّ 

 Arsitek املهندس

 Juru Masak/ Chef الطّّباخ

 

 

 

 

 



 

  القراءة

 املهنة

الفّالحون أن يزرعا النباتات وحيّبون أن يوّفروا لنا املواّد الغذائّية الئعون يريدون أن يوّفروا املواّذ 

. املهندسون يريدون أن يبنوا الّشوارع واجلسور. وحيّبون أن يبّيعوها يف الّسوق, الغذائّية

وحيب , ن ينّظموا املروروالشرطّيون ميكن أ .ويستطيعون أن يصنعوا السّيارات لنقل البضائع

 .أن يوّفروا األمن يف الشوارع

 

E. METODE, MEDIA, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 Metode : Metode Sosiodrama, Metode Langsung 

 Media/ Alat : Buku,  papan tulis, spidol 

 Sumber belajar: Buku cetak Bahasa Arab Kelas VIII Semester Genap 

F. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, dan menanyakan 

kabar peserta didik 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran 

 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi 

 dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hariالمھنة 

 Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan 

 

10 

menit 

2. Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  المھنة 

50 

menit 



 

No. Kegiatan  Waktu 

 Menanya 

 Peserta didik menanyakan materi tentang المھنة kepada guru. 

 Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran dan meminta peserta didik untuk memikirkan 

sendiri jawabannya 

 Mencoba / Eksperimen 

 Guru membagi kelompok sosiodrama dan memilihkan 

masalah yang urgen, sehingga menarik minat anak. Ia mampu 

menjelaskan dengan menarik, sehinga siswa terangsang dan 

tertarik 

 Guru menceritakan dan mengatur adegan pertama Agar siswa 

memahami peristiwanya  

 Guru menunjuk siswa yang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan serta pengalaman seperti yang diperankan itu. 

 Guru  menjelaskkan pada peran-peran tersebut sehingga 

peserta didik mengerti dan memahami peran-perannya. 

 Asosiasi 

 Setiap kelompok menyiapkan untuk menampilkan 

sosiodramanya didepan kelas 

 Peserta didik yang tidak turut harus menjadi penonton yang 

aktif, disamping mendengar dan melihat mereka harus bisa 

memberi saran dan kritik pada apa yang akan dilakukan 

setelah sosiodrama selesai. 

 Setelah sosiodrama selesai, guru memberikan kesempatan 

kepada kelompok lain atau para penonton untuk berdiskusi 

kepada kelompoknya, berpendapat, menilai permainan dan 



 

No. Kegiatan  Waktu 

sebagainya 

 Komunikasi. 

 Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang materi  yang 

belum jelas dari wacana المھنة 

 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang 

wacana lisan المھنة  

3. Penutup 

 Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi المھنة 

 Guru memberikan tugas tentang materi المھنة berupa pekerjaan 

rumah. 

 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin dalam 

belajar 

 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan membaca 

hamdalah, do’a bersama peserta didik dan diakhiri dengan 

mengucap salam. 

10 

menit 

 

G. Instrumen penilaian pengetahuan  
A. Penilaian  

 1. Penilaian Performansi (tes lisan  dan non tes lisan) 
 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 
1 Pelafalan  1–4 

 Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan tidak lebih 
dari 3x) 

4 

 Pengucapan kata/kalimat cukup jelas (kesalahan antara 
3 sampai 6x) 

3 

 Pengucapan kata/kalimat tidak jelas (kesalahan 
antara 6 sampai 8x)  

 

2 



 

 Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas (kesalahan 1 

 Berbicara dengan suara tidak jelas, terang, keras atau 
kejelasan suaranya.  

1 

2 Struktur kalimat 1–4 
 Penyusunan kalimat dalam berbicara runtut (kesalahan 

hanya 2x)  
4 

 Penyusunan kalimat cukup runtut( kesalahan antara 3 
sampai 6x)  

3 

 Penyusunan kalimat kurang runtut ( kesalahan antara 6 
sampai 8x)  

2 

 Penyusunan kalimat sangat tidak runtut ( kesalahan 
antara 8 sampai 10x)  

1 

   3 Kelancaran  1-4 
 Berbicara lancar, siswa siap berbicara ketika tiba 

gilirannya berbicara (tidak mengalami hambatan)  
4 

 Berbicara cukup lancar, siswa siap berbicara ketika tiba 
gilirannya (sedikit tersensat-sendat)  

3 

 Berbicara kurang lancar, siswa siap berbicara ketika tiba 
gilirannya (sering tersensat-sendat)  

2 

 Berbicara tidak lancar, siswa tidak siap berbicara ketika 
tiba gilirannya (sering berhenti dan sangat terbata-bata)  

1 

   4 Keberanian  1-4 
 Berbicara dengan sikap yang wajar dan tidak kaku  4 
 Berbicara dengan sikap yang cukup wajar dan lumayan 

tidak kaku  
3 

 Berbicara dengan sikap yang kurang wajar dan sedikit 
kaku  

2 

 Berbicara dengan sikap yang sangat tidak wajar dan 
sangat kaku  

1 

 
Pedoman Penilaian 
Nilai akhir= Jumlah nilai perolehan X 100  
  20 
  



 

 
 2. Penilaian Sikap 
No  Aspek yang diobservasi Pilihan Jawaban 

Selalu  Sering  Kadang-
kadang  

Tidak 
pernah  

Skor  

1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/ peduli      
3 Percaya diri dalam 

beriteraksi 
     

4 Santun       
5 Menghargai orang lain      
 Jumlah       

 
Rentang Skor Sikap 
No  Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali / Selalu 76-100 
2 Baik / Sering  51-75 
3 Cukup / Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup / Tidak pernah 0-25 

 
             Bandar lampung, 30 Maret 2017 

 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktek 
 
 
 
Veranita Widodo, S.Pd.I   .   Hasyyati Nur Fajrina 
      

Mengetahui 
Kepala MTs Babul Hikmah 

 
 
 
 

Muhammad Zainuri, S.Pd.I 
   



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 
 
Nama Madrasah : MTs Pondok Pesantren Babul Hikmah Lampung Selatan 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : المھنة الطّبیّة 

Kelas   : VIII (Delapan) 

Semester  : II (Genap) 

Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit (2 jam pembelajaran) 

 
H. KOMPETENSI INTI (KI) 

5. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

7. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

8. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 



 

I. KOMPETENSI DASAR (KD) DAN INDIKATOR 

Kompetensi Dasar 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar.  

Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 

3. mensyukuri nikmat Allah berupa kesempatan belajar bahasa Arab, 

4. menunjukkan sikap semangat dalam belajar bahasa Arab. 

Kompetensi Dasar 
2.1  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar pribadi dengan guru dan teman. 

2.2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan teman. 

2.3 Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta damai, 

dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

Indikator 
Peserta didik diharapkan dapat: 

4. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman.menunjukkan sikap 

mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Arab setiap hari, 

5. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan guru dan 

teman. 

6. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan cinta 

damai, dalam melaksanakan komunikasi fungsional. 

 

 

 

 



 

Kompetensi Dasar 

3.3 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab dalam wacana 

lisan tentang المھنة الطّبیّة baik secara lisan maupun tertulis 

3.4 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan tema المھنة الطّبیّة 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

4. Memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait tema اندونیسیا 

5. Melafalkan kembali bunyi kata, frase, kalimat bahasa Arab terkait tema 

 Memahami makna kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait المھنة الطّبیّة

tema  ّبیّةالمھنة الط  

6. Menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait tema المھنة الطّبیّة 

Kompetensi Dasar 

4.3 Memberikan tanggapan pada ide atau gagasan yang terdapat dalam wacana 

tentang المھنة الطّبیّة 

4.4 Memahami isi kandungan dari wacana lisan tentang المھنة الطّبیّة 

 

Indikator 

Peserta didik diharapkan dapat: 

5. Memahami penyampaian kata-kata dalam bahasa Arab terkait tema  المھنة

 الطّبیّة

6. Menyampaikan informasi lisan dengan ungkapan sederhana yang 

berkaitan dengan tema المھنة الطّبیّة 

7. Menerjemahkan kata, frase, kalimat bahasa Arab terkait tema المھنة الطّبیّة 

8. Memahami dan mengambil teladan /nilai-nilai dari isi kandungan terkait 

wacana lisan tentang المھنة الطّبیّة 

 
 
 



 

J. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik mampu: 

4. Mengetahui makna kata, frase, dan kalimat bahasa Arab terkait dengan 

wacana lisan tentang المھنة الطّبیّة 

5. Menyampaikan kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan wacana lisan 

tentang المھنة الطّبیّة Menulis kalimat dalam bahasa Arab terkait dengan wacana 

lisan tentang المھنة الطّبیّة 

6. Mengetahui dan mengambil teladan /nilai-nilai dari isi kandungan terkait 

wacana lisan tentang المھنة الطّبیّة 

 
K. MATERI PEMBELAJARAN 

  المفردات

 Ilustrasi kaki pegal-pegal عندي أمل يف رجلي

 Ilustrasi luka berdarah عندي جرح

 Ilustrasi sakit diare عندي إسهال

 

  القراءة

  معالجة الطّبّية إبراهيم

َفَجَلَس َخاِلد يف ُغرَفة الِْنِتظَار , يـُرَاِفُقُه َأُخْوُه َأْمحَد, ألطَِّبيَُّة إبْـَرِهْيم لِْلُمَعاجلََةِ َوَصَل َخاِلد ِإىل 

  ,ِاْستَـْقَبَل الطَِّبْيب َحاِلًدا. َفَدَخَل ِإَىل ُغْرَفُة الكْشف, ِوبـَْعَد رُبع َساَعة َجاَء َدْورُهُ , يـَْنَتِظُر َدْورَهُ 

ِممَّ : فـََقاَل َلُه , َفَسأََلُه لِيْعِرُف  َما َيْشُكْو ِمْنهُ ! ْلِق َعَلى َهذا السَّرِْيرِاْستَـ , تـََفَضل: فـََقال

رِْيض, َتْشُكوْ 
ُ
 ِعْنِدي َأَمل َشِدْيد ِيف الرَّْأس َوِيف َمِعَدِيت : يَاَأخْي؟  فـََقاَل َخاِلد امل

 
 
 



 

 

L. METODE, MEDIA, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

 Metode : Metode Sosiodrama, Metode Langsung 

 Media/ Alat : Buku,  papan tulis, spidol 

 Sumber belajar:1. Buku Cetak Bahasa Arab Kelas VIII Semester 

Genap 

 
M. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam, berdo’a bersama, dan menanyakan kabar peserta 
didik 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapihan pakaian, posisi tempat duduk 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi المھنة الطّبیّة 

dan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari 
 Menyiapkan media/alat bantu pembelajaran yang dibutuhkan 

 
10 

menit 

2. Kegiatan Inti 
 Mengamati 

 Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang  المھنة الطّبیّة 
 Menanya 

 Peserta didik menanyakan materi tentang المھنة الطّبیّة kepada guru. 
 Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran dan meminta peserta didik untuk memikirkan sendiri 
jawabannya 

 Mencoba / Eksperimen 
 Guru membagi kelompok sosiodrama dan memilihkan masalah yang 

urgen, sehingga menarik minat anak. Ia mampu menjelaskan dengan 
menarik, sehinga siswa terangsang dan tertarik  

 Guru menceritakan dan mengatur adegan pertama Agar siswa 
memahami peristiwanya  

 Guru menunjuk siswa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 
serta pengalaman seperti yang diperankan itu  

 Guru  menjelaskkan pada peran-peran tersebut sehingga peserta didik 
mengerti dan memahami peran-perannya  

 Asosiasi 
 Setiap kelompok menyiapkan untuk menampilkan sosiodramanya 

didepan kelas 

50 
menit 



 

No. Kegiatan  Waktu 
 Peserta didik yang tidak turut harus menjadi penonton yang aktif, 

disamping mendengar dan melihat mereka harus bisa memberi saran dan 
kritik pada apa yang akan dilakukan setelah sosiodrama selesai. 

 Setelah sosiodrama selesai, guru memberikan kesempatan kepada 
kelompok lain atau para penonton untuk berdiskusi kepada 
kelompoknya, berpendapat, menilai permainan dan sebagainya 
 

 Komunikasi. 
 Peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang materi  yang belum 

jelas dari wacana المھنة الطّبیّة 
 Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang wacana 

lisan  الطّبیّةالمھنة  
3. Penutup 

 Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari materi المھنة الطّبیّة 
 Guru memberikan tugas tentang materi المھنة الطّبیّة berupa pekerjaan rumah. 
 Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin dalam belajar 
 Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 

bersama peserta didik dan diakhiri dengan mengucap salam. 

10 
menit 

 
N. Instrumen penilaian pengetahuan  
B. Penilaian  

 1. Penilaian Performansi (tes lisan  dan non tes lisan) 
 

No. Aspek Yang Dinilai Skor 
1 Pelafalan  1–4 

 Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan tidak lebih dari 3x) 4 

 Pengucapan kata/kalimat cukup jelas (kesalahan antara 3 sampai 
6x) 

3 

 Pengucapan kata/kalimat tidak jelas (kesalahan antara 6 sampai 
8x)  

 

2 

 Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas (kesalahan 1 

 Berbicara dengan suara tidak jelas, terang, keras atau kejelasan 
suaranya.  

1 

2 Struktur kalimat 1–4 
 Penyusunan kalimat dalam berbicara runtut (kesalahan hanya 2x)  4 
 Penyusunan kalimat cukup runtut( kesalahan antara 3 sampai 6x)  3 
 Penyusunan kalimat kurang runtut ( kesalahan antara 6 sampai 

8x)  
2 



 

 Penyusunan kalimat sangat tidak runtut ( kesalahan antara 8 
sampai 10x)  

1 

   3 Kelancaran  1-4 
 Berbicara lancar, siswa siap berbicara ketika tiba gilirannya 

berbicara (tidak mengalami hambatan)  
4 

 Berbicara cukup lancar, siswa siap berbicara ketika tiba 
gilirannya (sedikit tersensat-sendat)  

3 

 Berbicara kurang lancar, siswa siap berbicara ketika tiba 
gilirannya (sering tersensat-sendat)  

2 

 Berbicara tidak lancar, siswa tidak siap berbicara ketika tiba 
gilirannya (sering berhenti dan sangat terbata-bata)  

1 

   4 Keberanian  1-4 
 Berbicara dengan sikap yang wajar dan tidak kaku  4 
 Berbicara dengan sikap yang cukup wajar dan lumayan tidak 

kaku  
3 

 Berbicara dengan sikap yang kurang wajar dan sedikit kaku  2 
 Berbicara dengan sikap yang sangat tidak wajar dan sangat kaku  1 

Pedoman Penilaian 
Nilai akhir= Jumlah nilai perolehan X 100  
  20 
 
 2. Penilaian Sikap 
No  Aspek yang diobservasi Pilihan Jawaban 

Selalu  Sering  Kadang-
kadang  

Tidak 
pernah  

Skor  

1 Antusiasme dalam belajar      
2 Bertanggung jawab/ peduli      
3 Percaya diri dalam 

beriteraksi 
     

4 Santun       
5 Menghargai orang lain      
 Jumlah       

 
Rentang Skor Sikap 
No  Keterangan Jumlah Skor 
1 Baik sekali / Selalu 76-100 
2 Baik / Sering  51-75 
3 Cukup / Kadang-kadang 26-50 
4 Cukup / Tidak pernah 0-25 

 
  



 

 
 

  Bandar lampung,  27 april 2017 
Guru Mata Pelajaran        Guru Praktek 
 
 
 
Veranita Widodo, S.Pd.I     .           Hasyytai Nur Fajrin 
      

Mengetahui 
Kepala MTs Babul Hikmah 

 
 
 
 

Muhammad Zainuri, S.Pd.I 

 


